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دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  تفگ و 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هسانشرس

.نایتلادع يدهم  دیماجنا / قشع  هب  هک  ییوگ  تفگ و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1392 شهوژپ ، هناخ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 14/5×21/5 س  .ص ؛ 137: يرهاظ تاصخشم 

8-84-9969-964-978 لایر :  45000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1386 يدمحم ،  لگ  یلبق : پاچ  : تشاددای

.مهدزاود پاچ  : تشاددای

.1394 مهدزیس : پاچ  : تشاددای

.دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگتفگ  فطع : ناونع  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

.دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگتفگ  : رگید ناونع 

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

تیور .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

راظتنا تیودهم -- : عوضوم

:BP224/4/ع37گ7 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

3119297: یلم یسانشباتک  هرامش 
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1 ص :

هراشا
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دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  تفگ و 

نایتلادع يدهم 

ص:2

دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  www.Ghaemiyeh.comتفگ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


شهوژپ هناخ  تاراشتنا 
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لوا لصف :

یندنامدای هب  يرادید  - 1

نوچمه هک  ییاههرطق  يولالت  .دیباتیم  دوب  شوپ  دیفس  هتشذگ  ياهزور  فرب  شراب  زا  زونه  هک  ییاهنیمز  رب  دیـشروخ  وترپ  نیلوا 
نآ قلاخ  هب  ییابیز و  همه  نیا  هب  لد  رد  مدرک و  گنرد  ياـهظحل  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  مهجوت  دیـشخردیم  گـنر  تفه  باـبح 

دود و یهایـس  رد  ردق  نآ  ام  اما  يدنوادخ ، لامج  زا  تس  ياهولج  شاییابیز  تسا و  یـسرد  ياهـشوگ  ره  یگدنز  .متفگ  نیرفآ 
هدرک ادیپ  يرگید  ياوه  لاح و  یتدم  .میرذگیم  اهنآ  یهمه  رانک  زا  انتعایب  هک  میدش  ریسا  یتعنص  یگدنز  راد  ریگرد و  نهآ و 
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همـشچ هب  تسیاب  .متـشگیم  ناریح  بآ ، يوجتـسج  رد  اهلاس  مدوب و  ایرد  یهام  .مدرکیم  عورـش  ییاـج  زا  تسیاـب  ماجنارـس  مدوب 
؟ تایح همشچ  تساجک  بآ ؟ تساجک  اما  .متسشیم  ار  ماهتفرگ  رابغ  نامشچ  نآ  لالز  رد  مدیسریم و 

یمک یتقو  .دننکیم  دای  یگرزب  تمظع و  هب  ار  یمان  اهرتگرزب  مدینـشیم  هک  مدوب  کچوک  یلیخ  اما  ینامز ، هچ  زا  منادیمن  تسرد 
نبا هجح  نامزلا ، بحاص  دوعوم ، يدـهم  .تساهنابز  رب  یلیخ  ماـن  نیا  رگید ، ياـهطیحم  هسردـم و  هناـخ ، رد  مدـید  مدـش  رتگرزب 
همین رد  اهتبحص  نیا  و  مدرم ، رظن  رد  ینتشاد  تسود  زیزع و  رایسب  یتیصخش  يارب  هک  دوب  ییاهمان  همه  رگید  تاریبعت  ...و  نسحلا 

.دیسریم دوخ  جوا  هب  نابعش 

لاس رازه  زا  شیب  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) يرگسع ماما  دنزرف  نایعیش و  ام  مهدزاود  ماما  وا  هک  مدوب  هدش  هجوتم  مک  مک  همه  نم 
وا هب  طوبرم  مسارم  اهنـشج و  هب  درک و  هناخ  ملد  رد  مه  وا  یهقالع  جیردتب  .تسا  بیاغ  اهرظن  زا  هدنز و  نونکا  هدش و  دلوتم  لبق 
رد اهماهبا  تالاؤس و  یلیخ  اما  .مدرکیم  تمدخ  سلاجم  نآ  رد  مدوخ  مه  یهاگ  .متـسج  تکرـش  اهنآ  رد  مدرک و  ادیپ  لیامت  مه 

.دوب هدرک  لوغشم  ار  مرکف  وا  دروم 

: دنتفریم هژر  منهذ  رد  یتالاؤس  متفریم و  ورف  رکف  رد  تاقوا  یضعب  .منادب  وا  هب  عجار  ار  زیچ  همه  تساوخیم  ملد 
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هک یتقو  نومه  ارچ  هدـش و  بیاغ  ارچ  الـصا  مشاب ؟ هتـشاد  یطابترا  وا  اب  نم  هشیم  اـیآ  .میـشاب  هابتـشا  رد  اـم  هنکن  داـیم ؟ اـمتح  وا 
هچ شروهظ  اب  وا  هشاب ؟ هتـشاد  هنوتیم  ياهدیاف  هچ  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  وا  دوجو  هشیمن ؟ دلوتم  شلبق  لاس  دـنچ  هنک  روهظ  داوخیم 

...و هنکیم  لابند  ور  یفادها 

رگید یتصرف  رد  زاب  اما  متفریم  میاهراک  لابند  هب  مدشیم و  دنلب  .مراکفا  نیا  رد  تسا  يدایز  تدم  هچ  هک  مدـمآیم  دوخ  هب  ناهگان 
.دشیم رارکت  همانرب  نیمه 

، مدرکیم تبرغ  ساسحا  .دنتسین  ملاوع  نیا  رد  اهیلیخ  مدیدیم  اما  مدرکیم  زاب  ار  فرح  رس  ماوقا  ای  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  مه  یهاگ 
ونومدوخ هشب و  مولعم  دـیاب  هک  تسین  دوجوم  تسین ، ام  ماما  هرادـن ، تیعقاو  الـصا  وا  ای  تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  متفگیم : دوخ  اب 

نیا رد  هک  تسادـخ  تجح  تسام و  ماما  تسه ، اعقاو  اـی  رود و  میزیرب  ور  هریغ  راعـش و  رتسوپ و  نشج و  همه  نیا  مینکن ، لـطعم 
.مینکیم افج  یهاتوک و  وا  هب  تبسن  یلیخ  ام  تروص 

یطاـبترا وا  اـب  مینزب و  فرح  وا  اـب  مینک ، یهارمه  وا  اـب  مینک ؟ یتبحم  راـهظا  وا  هب  میـسانشب ؟ ونوا  دـیابن  هخآ  تساـم  ماـما  وا  رگا 
؟ مینک رارقرب  يونعم  یحور 

راگنا هک  مینکیم  راتفر  يروط  مینکیم و  شومارف  یلکب  ونوا  ام  هرب ، ینالوط  یترفاسم  هب  ام  ردپ  هگا  اعقاو  میفاصنایب ! ام  ردقچ 
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.میتسه وا  اب  طابترا  داجیا  شدروم و  رد  یتاعالطا  بسک  یپ  رد  وا و  راک  ریگیپ  وا ، دای  هب  هکنیا  ای  میتشاد ؟ يردپ  راگنا  هن 

یـسک لابند  هب  متفرگیمن و  مارآ  هک  دوب  نیا  .میاهدرک  یهاـتوک  شقح  رد  یلیخ  اـم  تساـم ، ماـما  وا  مدرکیم  رکف  هچره  هرخـالاب 
.دهد خساپ  ار  متالاؤس  دناشنب و  ورف  امعم  نیا  هب  تبسن  ارم  شطع  دناوتب  هک  متشگیم 

ییانـشآ دراو و  درف  ره  اب  منزیم ، رـس  ییاج  ره  هب  مگیم ، مسریم  سک  ره  هب  هشب ، مگ  ملوپ  فیک  هگا  هک  هروطچ  متفگیم : دوخ  اـب 
، منک لاؤس  منک ، هعلاطم  دیاب  هن  مشاب ؟ انتعایب  یگرزب  نیا  هب  یتقیقح  هب  تبـسن  اما  منک ، ادیپ  ومدوخ  یهدشمگ  ات  منکیم  تروشم 

.هشب نشور  مارب  تقیقح  ات  منک  شالت  منک و  رکف 

نم هب  ور  تدوخ  ایادخ  ...کسفن ) ینفرع  مهللا   ) دوب بلاج  رایـسب  میارب  هک  دروخ  ممـشچ  هب  ياهلمج  اعد ، باتک  کی  رد  يزور 
ور وـت  لوـسر  هگا  هک  نک  یفرعم  نم  هب  ور  تلوـسر  ایادـخ  مسانـشب ، منوـتیمن  ور  وـت  لوـسر  مسانـشن  ور  وـت  هگا  هک  نک  یفرعم 

.مشیم هارمگ  مسانشن  ور  نوا  هگا  هک  نوسانشب  نم  هب  ور  دوخ  تجح  ایادخ  مسانشب ، منوتیمن  مه  ور  وت  تجح  مسانشن 

دیاش هنک : میرای  ادخ  ات  منوخب  ماهاعد  رد  یهاگ  اهزامن و  زا  دـعب  زور  ره  دـیاب  ور  اعد  نیا  متفگ : دوخ  اب  دوب ، بلاج  میارب  یلیخ 
ماما
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.هشب لدبم  ینشور  ملع و  هب  متالاؤس  تاماهبا و  مسانشب و  ومنامز 

؟ دراد یترورض  هچ  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  تخانش  - 2

هب دروخرب  نیلوا  رد  .دهد  خساپ  متالاؤس  هب  دناوتیم  دیسریم  رظن  هب  هک  مدش  انشآ  یصخش  اب  هکنیا  ات  دوب  هنوگ  نیا  عاضوا  یلب ، ... 
!؟ منک عورش  رفص  زا  منک و  هاگن  کش  یهدید  اب  نامز  ماما  دروم  رد  زیچ  همه  هب  مگب ، نخس  هدرپیب  امش  اب  منوتیم  ایآ  متفگ : وا 

مکحم ونوشرکف  يانب  ریز  دنزاسیم و  ور  زا  ونوشهدیقع  راکفا و  نامتخاس  هک  یناسک  .يدرک  هابتشا  هشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  تفگ : وا 
لیـس اب  نوشهدـیقع  نامیا و  یهمه  هشیم و  بارخ  نوشنومتخاس  تاهبـش ، رـصتخم  لیـس  کی  ای  تالاؤس  نافوط  کی  اـب  ننکیمن ،

.هریم

لابند هب  هجوتیب  نم  هگا  ایآ  مسانـشب و  ومنامز  ماـما  نم  هراد  یترورـض  هچ  الـصا  منودـب  ماوخیم  یفرح  ره  زا  لـبق  نم  سپ  متفگ :
؟ مدرک يررض  مداد و  تسد  زا  ور  يزیچ  مشاب  مدوخ  یگدنز 

(1) »؟ مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  :» دیامرفیم دنوادخ  هک  يدینش  ور  هیآ  نیا  تفگ :

.هلب متفگ :
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؟ هیچ هیآ  نیا  يانعم  تفگ :

.نینک تعاطا  رمالا  یلوا  و  لوسر ، ادخ ، زا  متفگ :

ادخ تجح  ماما و  هیآ  نیا  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  مینک !؟ تعاطا  میسانشیمن  ونوا  هک  یسک  زا  ام  هنکمم  روطچ  الاح  هتسرد ، تفگ :
.میسانشب ونوا  دیاب  سپ  هنک ، تعاطا  وا  زا  هنوتیمن  هسانشن  وشدوخ  ماما  ناسنا  هگا  هنامز و  ره  رد 

؟ هشاب نامز  ماما  هیآ  نیا  يوت  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  مولعم  اجک  زا  متفگ :

نوا هب  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  رباج  .دـش  حرطم  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  مالـسا و  ردـص  رد  لاؤس  نیمه  ینودـب  هبلاـج  تفگ :
؟ نتسه یناسک  هچ  هیآ  نیا  رد  رمالا  یلوا  زا  دارم  مینودیمن  اما  میسانشیم  ور  لوسر  ادخ و  ام  هللا  لوسر  ای  تفگ : ترضح 

رب هوالع  تیاور  نیا  ندرب و  مان  نامز  ماما  ات  ور  اماما  کت  کت  دنیوا و  نادنزرف  یلع و  رمالا ، یلوا  زا  دوصقم  دـندومرف : ترـضح 
(1) .هدموا مه  تنس  لها  بتک  یخرب  رد  نایعیش ، ام  كرادم 

نوا یهمدقم  دش  بجاو  نوشیا  زا  تعاطا  نوچ  هبجاو  فیلکت  کی  نامز  ماما  تخانـش  هک  مدیمهف  الاح  متفگ : رکـشت  نمـض  نم 
.هشیم بجاو  هتخانش ، هک  مه 

ص:14
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قافتا دروم  هک  نومزیزع  ربمایپ  ثیدـح  نیا  الثم  میراد ، نامز  ماـما  تخانـش  يارب  مه  هگید  ياـههزیگنا  لـئالد و  و  هلب ، تفگ : وا 
(1) .هدرم تیلهاج  گرم  هب  هریمب  هسانشن و  وشدوخ  نامز  ماما  سک  ره  تسانوملسم : یهمه 

راک نوا  ماجنا  اـیآ  مشاـب ، مالـسا  زا  لـبق  ناکرـشم  نـالهاج و  مکح  رد  نم  هشیم  بجوم  ناـمز ) ماـما  تخانـش  ) يراـک كرت  هگا 
اب ام  هک  هنوا  زا  رتمهم  یلیخ  ترضح  نوا  تخانش  نامز و  ماما  اب  ییانـشآ  یهلاسم  هک  ینکیم  هظحالم  سپ  هنکیمن ؟ ادیپ  ترورض 

.مینکیم دروخرب  نوا 

لماک ار  دوخ  تخانش  حرطم و  وا  دزن  نامز  ماما  یهرابرد  ار  متالاؤس  مدش  قاتشم  لبق  زا  رتشیب  یلیخ  دیسر  اجنیا  هب  تبحص  یتقو 
.دریگ تروص  دعب  یهسلج  رد  وگتفگ  یهمادا  دش  رارق  دوب و  هتشذگ  تقو  اما  منک ،

***
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مود لصف :

دمآ دهاوخ  وا  - 1

یصاخ ساسحا  زور  نآ  رخآ  مدوب ، حبص  ندیمد  ياوه  لاح و  رد  زونه  .موش  اناد  هتفیـش و  یتسود  تاقالم  یهار  ات  مدشیم  هدامآ 
ندیمد قفا و  ییانـشور  نیلوا  زا  مدرکیم ، ار  عولط  يوزرآ  هظحل  ره  هک  هودنا  رپ  درـس و  یبش  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  دـعب  .متـشاد 
دهاوخ ارف  حبـص  ماجنارـس  تس و  ياهدـیپس  ار ، یکیرات  بش  ره  هک  متفایرد  دوجو  ماـمت  اـب  مدوب و  هتفاـی  یـصاخ  فعـش  هدـیپس 

...دیسر

زا متفگ : هسلج  يادتبا  رد  .مدیسر  تاقالم  لحم  هب  ماجنارس 

ص:17
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خـساپ مسانـشب و  ور  ترـضح  نوا  هدـش  روط  ره  هک  مرکف  وت  مئاد  مدوب  هدـیمهف  ومنامز  ماما  تخانـش  ترورـض  هک  لبق  یهـسلج 
يارب منودـب  ماوخیم  ـالاح  .منک  هعلاـطم  رتشیب  نوشیا  دروم  رد  مدرک  یعـس  نیمه  يارب  .مراـیب  تسد  هب  نوشیا  دروم  رد  ومتـالاؤس 

؟ هیفاک مدروآ  تسد  هب  الاح  ات  لبق  یهسلج  زا  نم  هک  ییازیچ  نیمه  نوشیا ، تخانش 

تخانش لقادح  - 2

؟ يدروآ تسد  هب  ترضح  نوا  یهرابرد  یبلطم  هچ  هیچ ، تروظنم  تفگ :

؛ متشون رتفد  نیا  وت  مدرک و  هصالخ  مدروآ  تسد  هب  نامز  ماما  تخانش  ناونع  هب  هچنوا  متفگ : مدرکیم  زاب  ار  مرتفد  هکیلاح  رد  نم 
يدهم ناشیا  فورعم  بقل  تسا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ینعی  مرکا  ربمایپ  مان  نامه  ترـضح  نآ  مان  نینک : شوگ 

ماما ناشردپ  مان  دندش ، دـلوتم  يرمق  يرجه  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  نابعـش  كرابم  هام  همین  هاگرحـس  رد  ناشیا  تسا و 
اب نامزمه  ناـشیا  تماـما  نارود  .تسا  هدوب  ارماـس  ناـش  تدـالو  لـحم  سجرن و  ناـشردام  ماـن  و  مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع نسح 

نامز نامه  زا  هدش و  عورش  يرمق  يرجه  تصش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متشه  رد  مالسلا ) هیلع   ) يرگـسع نسح  ماما  تداهش 
: دوشیم میسقت  هرود  ود  هب  ناشیا  تبیغ  نارود  .دندیدرگ  یفخم  دندوب  بیقعت  تحت  تدشب  هکنیا  مکاح و  تخس  طیارش  لیلد  هب 

ص:18
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یمـسر ناگدنیامن  ناونع  تبون  هب  رفن  راهچ  دنتـشاد و  عالطا  ترـضح  لحم  زا  یـصاخ  دارفا  تدم  نآ  رد  هک  يرغـص : تبیغ  - 1
دندناسریم و ناشیا  هب  ار  مدرم  تالاؤس  نایعیش ، هب  ترضح  نآ  تاروتسد  غالبا  نمض  دنتشاد و  روضح  هنالاعف  مدرم  نیب  رد  ناشیا 
هب تماما ، زا  لـبق  ترـضح  نآ  یفخم  یگدـنز  نارود  باـستحا  اـب  نارود  نیا   (1) .دندرکیم لقتنم  اهنآ  هب  ار  ترـضح  ياهخـساپ 

.دسریم لاس  هن  تصش و  هب  نآ  نودب  راهچ و  داتفه و 

هک دوشیم ، زاـغآ  يرجه  هن  تسیب و  دصیـس و  لاـس  رد  ترـضح  نآ  صاـخ  بیاـن  نیرخآ  توـف  اـب  نارود  نیا  يربـک : تبیغ  - 2
نم بیان  ناونع  هب  تدوخ  زا  دعب  ار  یـسک  يوریم و  ایند  زا  يدوزب  وت  دنتـشون  وا  هب  ياهمان  رد  وا  رمع  رخآ  ياهزور  رد  ترـضح 

.دش زاغآ  يربک  تبیغ  نامز  نآ  زا  (2) و  نکم نییعت 

؟ هن ای  هیفاک  ام  نامز  ماما  تخانش  نیا  هیچ ؟ امش  رظن  متفگ : وا  هب  مدناوخ  هک  ار  هتشون  نیا 

مودک هک  میسانشب  ور  وا  صخش  هک  هنیا  تخانش  لقادح  مدق و  نیلوا  مه  ماما  دروم  رد  هراد ، یبتارم  تاجرد و  تخانش  تفگ : وا 
نیشناج ام و  ياوشیپ  ادخ و  تجح  وا  هک  مینودب  تسام و  ماما  درف 

ص:19

نـسحلاوبا حور و  نب  نیـسح  دیعـس ، نب  نامثع  نب  دمحم  يورمع ، دـیع  نب  نامثع  زا : تسا  ترابع  بیترت  هب  رفن  راهچ  نآ  مان  - 1
يرمس دمحم  نب  یلع 

...هماتلا هبیغلا  تعقو  دـقف  کتافو  دـعب  کماقم  موقیف  دـحا  یلا  صوتال  كرما و  عمجاف  مایا  هتـس  نیب  کنیب و  اـم  تیم  کـناف  - 2
3 ص 400. باب  4 لصف رثالا  بختنم 
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دوخ ماما  یهرابرد  رتشیب  هچ  ره  میرذگب ، هک  لقادح  نیا  زا  اما  هبجاو ، ام  رب  وا  تعاطا  تسام و  يایند  نید و  روما  رد  ادـخ  ربمایپ 
رکف رد  وت  هک  نیمه  الثم  .هشیم  رتشیب  وا  دوجو  تاکرب  زا  ام  يدنمهرهب  میـشیم و  رتکیدزن  يراگتـسر  تداعـس و  ریخ و  هب  مینودـب 

رایـسب هک  هتخانـش  ياـقترا  تهج  رد  یماـگ  يراـیب ، تسد  هب  ترـضح  نوا  هب  تبـسن  ور  نارگید  تدوخ و  خـساپ  هک  یتـسه  نیا 
.هدنمشزرا

! تماما هلاس و  جنپ  لفط  - 3

.هدـموا شیپ  مارب  مدوخ  ياههتـشون  زا  هک  منکیم  حرط  ور  یلاؤـس  ود  همه  زا  لـبق  اـما  مراد  لاؤـس  یلیخ  مه  زوـنه  نم  هلب ، متفگ :
هک هلاس  جنپ  لفط  کی  یتسار  .ندیسر  تماما  بصنم  هب  یگلاس  جنپ  رد  ترضح  نوا  متـشاد  هک  یتاعلاطم  هب  هجوت  اب  هکنیا  یکی 

کی هک  هتشاد  هقباس  يزیچ  نینچ  الـصا  و  هشاب ؟ تمظعاب  ماقم  نیا  یهتـسیاش  هنوتیم  روطچ  هرادن ، ياهقباس  هدادن ، یناحتما  زونه 
؟ هنک بسک  يدنلب  نیا  هب  یماقم  كدوک 

؟ هشب ربمغیپ  ای  ماما  یسک  تسا  هتسیاش  ینس  هچ  رد  امش  رظن  هب  تفگ : وا 

تقایل و ملع و  هب  تسین ، لاس  نس و  هب  یملعم  يربهر و  منودـیم  و  لاس ) هب  هن  تسا  لـقع  هب  یگرزب   ) منودـیم مه  نم  هتبلا  متفگ :
هشیم صخشم  ام  يارب  وا  لمع  زا  هنکیم  یگدنز  لاس  لهچ  یس ، ربمایپ  لثم  یسک  یتقو  هک  هنیا  مروظنم  اما  هییگتسیاش 

ص:20
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.مینک تواضق  مینوتیمن  زونه  كدوک  کی  دروم  رد  اما  هن ، ای  هراد  یگتسیاش  هک 

؟ هن هگم  هدرف ؟ نوا  یگتسیاش  هب  تبسن  ام  تخانش  ندرک ، رمع  لاس  لهچ  یس ، نیا  هدیاف  سپ  تفگ :

.هرآ متفگ :

هتـشذگ و زا  هاگآ  هک  دنوادخ  اما  میتشاد ، نامز  تشذگ  نیا  هب  زاین  میدوبیم ، هنک  نییعت  وماما  دـیاب  هک  یـسک  نوا  ام  هگا  تفگ :  
هاگآ شاهدنب  لاح  زا  ات  هنک  ربص  ور  تدم  نیا  هک  هرادـن  يزاین  هنودـیم و  ور  هجیتن  نامز  نیا  تشذـگ  زا  لبق  تس  هدـنیآ  لاح و 

.هنکیم باختنا  وشدوخ  تجح  ادتبا  زا  یهاگآ  ملع و  نومه  هب  هجوت  اب  اذل  هشب ،

راک نیا  نیتفگن  اما  .مدـش  نشور  الاح  یلو  مدرکیم  هسیاقم  مدوخ  اب  ور  ادـخ  هک  دوب  اجنیا  نم  هابتـشا  .مدـیمهف  ـالاح  اـهآ ! متفگ :
؟ هن ای  هتشاد  هقباس 

هک هدیم  ربخ  یسیع  ترضح  ییحی و  ترـضح  یهلا ، گرزب  ربمایپ  ود  هب  تبـسن  میرک  نآرق  هتـشاد ، هقباس  ایبنا  نیب  رد  هلب ، تفگ :
ناحتما هب  يزاین  هنودیم و  ور  اهتیحالص  دنوادخ  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات   (1) .دیزگرب يربمایپ  هب  یکدوک  رد  ور  رفن  ود  نیا  دنوادخ 

مه يرگید  ياهملاع  ام  نیا ، رب  هوالع  اما  هرادن  نتفرگ 

ص:21
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نوا یهجیتـن  .مینکیم  تبحـص  شهراـبرد  یبساـنم  تصرف  وـت  نداد و  یتاـناحتما  اـهناسنا  اـجنوا  رد  هک  میتـشاد  ملاـع  نـیا  زا  لـبق 
.هشاب رثوم  ماما  ربمایپ و  باختنا  رد  هنوتیم  مه  تاناحتما 

؟ درک دیاب  هچ  يربک  تبیغ  رد  - 4

تساربک تبیغ  زاغآ  زا  ممود  لاؤس  متفگ : مدرک و  حرطم  ار  ممود  لاؤس  دوز  دوشن  مامت  هسلج  تقو  هکنیا  سرت  زا  رکـشت ، نمض 
يرکف لئاسم  رد  هک  ندرکن  يرکف  مدرم  يارب  نرادـن ، یـصاخ  بئان  يربک  تبیغ  نارود  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ناـمز  ماـما  اـیآ  هک 

؟ هشاب نشور  انوا  فیلکت  یتدیقع 

مود بئان  هلیسوب  هک   (2) نوشناتسود زا  یکی  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ترضح  نوا  ؟(1)  هشابن شناوریپ  رکف  هب  ماما  هشیم  هگم  تفگ :
نم ماع  ناگدنیامن  هب  مدرم  يرغص  تبیغ  نارود  نایاپ  زا  سپ  دنتشون : دوب ، هدیسر  ترضح  نوا  هب  يرغص  تبیغ  رد   (3) نامز ماما 

.دنتسه نید  ماکحا  نایب  رد  یهلا  يانما  مدرم و  رب  نم  تجح  نانآ  هک  دننک  هعجارم  دنتسه  ثیدح  نایوار  املع و  هک 

هیقف و هب  دوخ  روما  رد  نتشون : نشاب  هتشاد  یکالم  یهلا  ملاع  نید و  رد  صصختم  صیخشت  رد  مدرم  هک  نیا  يارب  نینچمه ، و 

ص:22

امش لاح  هب  یگدیسر  زا  ام  مکرکذل ) نیسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  انا  : ) دنسیون یم  دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد  ترضح  نآ  - 1
.تشه دون و  دصناپ و  یسربط ج2 ص  جاجتحا  .میرب  یمن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک 

.بوقعی نب  قاحسا  - 2
.دیعس نب  نامثع  نب  دمحم  - 3
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هک دینادب  دینک و  هعجارم  دشاب  دوخ  ماما  تاروتسد  نامرف  هب  شوگ  راد و  هگن  نید  رواب و  نید  زیرگ ، يوه  راگزیهرپ ، هک  یملاع 
(1) .دنراد ارم  یگدنیامن  تباین و  تیلباق  دنشابیم و  طیارش  ياراد  اهنآ  زا  یضعب  هکلب  دنتسین ، هنوگ  نیا  املع  یهمه 

مدرم يارب  وقیاقح  نیا  نوشدوخ  مود  بئان  نامز  رد  يرغص و  تبیغ  نارود  ندش  مامت  زا  لبق  اهلاس  ترضح  نوا  ینکیم ، هظحالم 
دروم هیقف  ینابر و  ملاع  قیقحت ، تقد و  اب  دـیاب  هک  میتسه  اـم  سپ  .دـندرک  نشور  نارود  نیا  رد  ور  اـم  فیلکت  ندومرف و  وگزاـب 

.مینک بلج  ونومنامز  ماما  تیاضر  مینک و  لمع  دوخ  یهفیظو  هب  وا  زا  تیعبت  کمک و  اب  میسانشب و  ور  ترضح  نوا  رظن 

تساوخ یهاوخرذع  نمـض  وا  اما  منک ، حرطم  يرگید  لاؤس  مدمآ  مدوب  هدش  لفاغ  تعاس  زا  یلکب  ثحب  ینیریـش  لیلد  اب  هک  نم 
.دوش لوکوم  يدعب  تسشن  هب  ثحب  یهمادا  هک 

***

ص:23

.یسربط خیش  جاجتحا  یمق و  ثدحم  لامآلا  یهتنم  یسوط ، خیش  زا  تبیغ  باتک  هب  دوش  عوجر  - 1
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موس لصف :

ینامسآ درم  - 1

ياهزور نیا  رد  .متـشذگیم  يزبس  ياضف  كراپ و  زا  تسیاب  ریـسم  رد  مدوب ، متـسود  رادید  قاتـشم  هناربصیب  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا 
زا ربخ  درکیم و  شزاون  ار  ماهنوگ  يراهب  یمیـسن  هاگ  هگ  .دوبن  يربخ  لـگ  هزبس و  زا  دوب و  حوریب  درـس و  اـج  همه  ناتـسمز  رخآ 

دندیشکیم كرـس  کشخ  ياههخاش  زا  اههناوج  .دندوب  هدیمهف  ار  نیا  مه  اههتوب  اهتخرد و  هک  نیا  لثم  .دادیم  راهب  ندش  کیدزن 
تسد يدوزب  راهب  و  هدمآرس ؟ راظتنا  تقو  ایآ  دننیبب  ات 

ص:25
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! تسیگنشق راظتنا  هچ  راهب  راظتنا  اعقاو  دشکیم ؟ اهنآ  رس  رب  ار  دوخ  نابرهم 

نابز زا  راب  لوا  ینامز و  هچ  زا  دوعوم  يدهم  مان  الصا  منادب  متشاد  تسود  یلیخ  مدوب و  تاقالم  لحم  هب  ندیـسر  رظتنم  هناربصیب 
یتدارا قایتشا و  راهظا  دنربیمن و  وا  زا  یمان  میوگیم ) ار  تنس  لها   ) ناناملـسم زا  یعمج  مدیدیم  یتقو  رخآ  .دش  حرطم  یـسک  هچ 

هب اهنآ  نوچ  دناهدرک و  حرطم  ناشدنزرف  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يرگـسع ماما  ار  ثحب  نیا  دـیاش  متفگیم  دوخ  اب  دـننکیمن  وا  هب 
حرطم هسلج  نیا  رد  هک  یلاؤس  نیلوا  تهج  نیمه  هب  .دـنهجوت  مک  مه  هلاسم  نیا  هب  تبـسن  دنتـسین  دـقتعم  ام  مهدزای  ماما  تماـما 

.دوب نیمه  مدرک 

تنس لها  ياهباتک  رد  يدهم  - 2

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  صخش  نابز  زا  راب  لوا  مالسا  رد  وا  روهظ  یهدژم  و  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم سدقم  مان  تفگ : وا 
ای يرـشبا  :» ندومرف ینـس  ملاع  نوا  یهتـشون  قبط  هداد و  همطاف  نوشرتخد  هب  ور  يدـهم  تراشب  ترـضح  نوا  دـش و  يراـج  ملس )

اجنوا ات  مالسلا ) هیلع   ) يدهم یهلأسم  (1) و  .تسوت نادنزرف  زا  يدهم  هک  همطاف  يا  وت  رب  داب  تراشب  .کنم » يدـهملا  ناف  همطاف 
ار يدـهم  سک  ره  .رفک » دـقف  يدـهملا  بذـک  نم  :» دـندومرف ربمایپ  هسیونیم  تنـس  لها  روهـشم  ملاع  یطویـس  هک  هیمتح  یعطق و 

دنک بیذکت 

ص:26

 . راهچ دون و  ص  مق ، مایخ  هعبطم ي  يدنه ، یقتم  ناهربلا ، - 1
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(1) .تسا رفاک 

.ندرک رکذ  ور  دوعوم  يدهم  هب  طوبرم  تایاور  مه  ننست  لها  هک  هبلاج  یلیخ  متفگ :

هک لبنح  نبا  دـمحا  ینعی  تنـس  لها  یثیدـح  باـتک  نیرتیمیدـق  رد  یتح  هک  نودـب  مه  ور  هتکن  نیا  هبلاـج  يارب  رگا  سپ  تفگ :
یهرابرد ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نانخـس  هتفر ، ایند  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ماما  تدالو  زا  لبق  نوا  یهدنـسیون 

هب دقتعم  هدرک  توف  هدرک و  یگدنز  ایند  رد  دوعوم  يدهم  تدالو  زا  لبق  شدوخ  هک  یسک  ینعی  .هروخیم  مشچ  هب  دوعوم  يدهم 
(2) .هدوب دوعوم  يدهم 

ناهج بتاکم  نایدا و  رد  يدهم  - 3

نیب یهلاسم  کی  هنکیم ، حالـصا  ور  ملاع  همه  هک  یـصخش  ندـمآ  دوعوم و  یجنم  هب  داقتعا  هلاسم  الـصا  هک  هنیا  رتبلاج  نوا  زا  و 
ور نوشناوریپ  یبهذم ، ناربهر  هتـشذگ و  يایبنا  یهمه  نتـسه و  وا  روهظ  هب  دقتعم  ملاع  ياههقرف  نایدا و  یهمه  .هیناهج  یللملا و 

ماوقا للم و  بتاکم و  نایدا و  نییآ و  زا  کی  ره  رد  .نداد  تراشب  یناهج  دحاو  تموکح  هدنهد  لیکشت  یبیغ و  حلـصم  ندمآ  هب 
.هدش هتفگ  نخس  هدش و  هدرب  مان  نوشدوخ  گنهرف  اب  بسانتم  ياهریبعت  اب  یناهج  حلصم  زا 

ص:27

ص 83. ج2 ، یطویس ، نیدلا  لالج  يدهملا ، رابخا  یف  يدرولا  فرعلا  - 1
دمحا ج 1 و3. دنسم  - 2
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: رعاش لوق  هب 

دیوگ وت  دمح  تفص  ینابز  هب  کی  ره 

هنارت هب  یطوط  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب 

هک مدروآ  ماهتشون و  یباتک  زا  ور  ترابع  نیا  تفگ : .دروآیم  رد  شبیج  زا  يذغاک  هک  یلاح  رد  وا  دیـسر  اجنیا  هب  تبحـص  یتقو 
: نک شوگ  .منوخب  تارب 

يدـهم  ) عیـشام مان  هب  نایدوهی  نایم  رد  و  ناهج ) گرزب  یهدـنهد  تاجن   ) سنایـشوس ای  تنایـشوس  ماـن  هب  وا  زا  تشترز  نییآ  رد 
باـتک رد  ونـشیو و  ماـن  هب  ناـیئامهرب  ناـیم  رد  مجنپ و  يادوب  ماـن  هب  ییادوب  نییآ  رد  اراـتاوآ و  ماـن  هب  يدـنه  نییآ  رد  و  گرزب )

( يدهم يداه ، ) امنهار مان  هب  لکیتاپ  باتک  ردو  دمحم ) ) اطاتمم یصو  نیرخآ  مان  هب  نایئامهرب  کتداد  سدقم  بتک  زا  ینومکاش 
رد ناتـساب  نایناریا  روترآ و  راظتنا  رد  ناتـسلگنا  هریزج  نانکاس  چـیویلارکوکرام و  راظتنا  رد  ناتـسبرص  یلاـها  .دـنا و  هدومن  ریبعت 

صخوب و راظتنا  رد  يزکرم  ياپورا  ماوقا  نیدوا و  راظتنا  رد  يوانیدناکسا  ماوقا  گربیولاک و  راظتنا  رد  ناینانوی  هپسازرگ و  راظتنا 
(1) .دنربیم رس  هب  انشرک  راظتنا  رد  اهینیچ  لتوکلزتوک و  راظتنا  رد  نیتال  ياکیرمآ  ماوقا 

ص:28
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نآرق رد  يدهم  - 4

رد مه  ياهراشا  چـیه  هدـشن و  حرطم  نآرق  رد  یمهم  نیا  هب  ياهلأسم  ارچ  سپ  مدیـسرپ : بجعت  اـب  دیـسر  اـجنیا  هب  تبحـص  یتقو 
؟ یتسه انشآ  ردقچ  نآرق  ریسفت  همجرت و  اب  امش  دیسرپ : نم  زا  مارآ  یلیخ  هدشن ؟ نوا  هب  نآرق  تایآ 

.ریسفت هب  هسرب  هچ  متسین  لماک  نآرق  یناوخور  رد  زونه  نم  ریسفت ! همجرت و  نم و  متفگ : هدنخ  اب 

؟ تسین دوعوم  يدهم  هب  عجار  نآرق  رد  ياهراشا  چیه  ینکیم  اعدا  یمکحم  نیا  هب  اجک  زا  سپ  تفگ :

؟ میراد ياهیآ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ماما  هب  عجار  مه  نآرق  رد  نیگب  نییاوخیم  ینعی  متفگ :

يدایز تایآ  ینیبیم  ینکیم  هعجارم  ریـسافت  هب  یتقو  .هشیم  طوبرم  هلأسم  نیا  هب  نآرق  رد  هیآ  اههد  هک  هیآ  کـی  اـهنت  هن  هلب  تفگ :
، هشاب انوا  یصخش  رظن  هکنیا  هن  هتبلا  .تسوا  راگزور  ای  دوعوم  يدهم  صخش  هیآ  نیا  لماک  قادصم  دناهتفگ  نیرـسفم  هک  تسه 

مه هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کـئلوا  » مینوخیم نآرق  رد  ـالثم  .هدومن  قبطنم  دوعوم  يدـهم  رب  ور  هیآ  هک  ننکیم  لـقن  ور  یتاـیاور 
یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  شدوخ  باتک  رد  تنـس  لها  ملاع  يزودنق ، یفنح  همالع  هیآ ، نیا  حیـضوت  نایب و  رد   (1)« نوحلفملا

لقن ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

ص:29
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ار نیمز  دنکیم و  جورخ  سپس  دنکیم ، رایتخا  تبیغ  و  : » دناهدومرف مالـسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  دروم  رد  ترـضح  نوا  هک  هنکیم 
.وا تبیغ  نارود  رد  نایابیکـش  ناگـشیپ و  ربص  لاح  هب  اشوخ  .هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  روطنامه  دیامنیم  داد  لدـع و  زا  لامالام 

يده :» هدومرف هدرک و  ناشفـصو  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  شنارای ، وا و  تبحم  رب  نارادـیاپ  لاح  هب  اشوخ 
(1)  « .نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  هدومرف «: زین  و  بیغلاب ،» نونموی  نیذلا  نیقتملل 

رد هنومن  اههد  تایآ  هنوگ  نیا  زا  .نتـسنود  وا  ناراـی  دوعوم و  يدـهم  هب  طوبرم  مرکا  ربماـیپ  ور  هیآ  نیا  هنوگچ  ینکیم  هظحـالم 
.ندروآ اهنوا  لیذ  رد  ور  هطوبرم  تایاور  ینس  هعیش و  نارسفم  هک  میراد  نآرق 

نم هک  فیح  اما  هرادن ، هراشا  دوعوم  يدـهم  هلأسم  هب  نآرق  رد  مه  هیآ  کی  یتح  مدرکیم  لایخ  نم  هیآ  اههد  هیلاع ، یلیخ  متفگ :
هک ور  نآرق  تایآ  متـسنوتیم  شاـک  .ددـعتم  لـصفم و  مه  نییبرع و  نوشرثکا  مه  نونکا  مه  .منک  هدافتـسا  ریـسافت  نیا  زا  منوتیمن 

؟ مسرب ماهتساوخ  هب  منوتیم  روطچ  امش  رظن  هب  .منک  هعلاطم  هنامز  ماما  اب  طبترم 

تهب باتک  ود  هنیمز  نیا  رد  نم  .ندرک  يروآ  عمج  یلقتـسم  باـتک  رد  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  ور  تاـیآ  نیا  هناتخبـشوخ  تفگ :
.نک تشاددای  منکیم ، یفرعم 

ص:30
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همجرت مه  یسراف  هب  باتک  نیا  .ینارحب  مشاه  دیس  هعیـش  گرزب  ملاع  فیلات  هجحلا  مئاقلا  یف  لزانم  یف  هجحملا  مان  اب  هیباتک  - 1
هب طوبرم  لئاسم  دوعوم و  يدهم  هب  هک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  باتک 120  نیا  رد  .نآرق  رد  يدهم  ترضح  يامیس  ناونع  تحت  هدش 

.هدش يروآ  عمج  هطوبرم  تایاور  رکذ  اب  هدش و  لیوأت  ترضح ، نوا 

رد .نآرق  دوعوم  مان  اب  رگید  راب  نآرق و  رد  يدـهم  ماما  مان  اب  راب  کی  هدـش ، همجرت  راـبود  هک   (1) نآرقلا یف  يدهملا  باتک  - 2
باتک نیا  رد  هک  هنیا  بلاج  یهتکن  هدـش  يروآ  عمج  تایاور  رکذ  اب  دوعوم  يدـهم  اـب  طـبترم  تاـیآ  زا  هیآ  مه 110  باـتک  نیا 
يروآ عمج  تنـس  لها  یثیدـح  ياهباتک  زا  یگمه  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم هب  طوبرم  نآرق  هیآ  نیا  هگیم  هک  یتاـیاور  ماـمت 

.هدش

دنلب مدوخ  ياج  زا  هک  روط  نیمه  مدرک و  تشاددای  ار  اهباتک  تاصخـشم  مان و  مدیجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  هک  نم 
ندرک ادیپ  ریـسافت و  همه  نیا  هب  هعجارم  زا  مدآ  هبلاج ، نیدرک  یفرعم  هک  باتک  ود  نیا  ردقچ  متفگ : منک ، یظفاحادخ  ات  مدـشیم 

ات درکیم  يروآ  عمج  ور  یناهج  دوعوم  یهرابرد  فلتخم  نایدا  رظن  مه  یـسک  کی  شاک  یلو  هشیم  زاینیب  تیاور  هیآ و  همه  نیا 
.میدرکیم هعجارم  باتک  نومه  هب  اهنیا ، لاثما  لیجنا و  تاروت ، دننام  ییاهباتک  هب  هعجارم  ياج  هب 
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زا ندرک ، يروآ  عمج  ور  فلتخم  بهاذـمو  نایدا  تایرظن  ناگدنـسیون  زا  یلیخ  هدـش و  ماجنا  مه  راک  نیا  هناتخبـشوخ  تفگ : وا 
مک و نودب  فلتخم  ياهشیک  نایدا و  ياهباتک  زا  یتارابع  باتک  نیا  رد  دمآ  دهاوخ  وا  مان  هب  هتشون  یباتک  ناققحم  زا  یکی  هلمج 

: هدش لقن  اقیقد  دایز 

سقرم و انحوی ، یتم ،  ) فلتخم ياهلیجنا  زا  ترابع  جـنپ  نآ ، تاقحلم  تاروت و  زا  ترابع  شـش  روبز ، نتم  زا  ترابع  ود  هلمج  زا 
اب هدـش و  باختنا  نایتشترز  عبانم  زا  ترابع  هد  نانآ و  نادنمـشاد  نایدـنه و  سدـقم  ياهباتک  زا  ترابع  هد  اهنآ ، تاقحلم  و  اقول )

.هدش لقن  باتک  رد  قیقد  یناشن  رکذ 

دـصق هب  هک  متـسود  دوب ، باتک  دـنچ  نآ  رد  هک  میدیـسر  ياهچقاط  رانک  میدـشیم ، جراخ  قاتا  زا  میتشاد  میدـش و  دـنلب  هک  یتقو 
هک تسه  بلاج  بلطم  کی  هشاـب ، اـج  نیا  متفگ  هک  یباـتک  مرظن  هب  نک ، ربص  تفگ : نم  هب  دـشیم  جراـخ  قاـتا  زا  نم  یهقردـب 

: ندناوخ هب  درک  عورش  درک و  ادیپ  ار  بلطم  ندز  قرو  یمک  اب  .نوخب  وشمامت  ربب  ور  باتک  یتساوخ  هگا  دعب  منوخیم ، تارب 

رد هک  دش  مولعم  مدـش ، ایوج  تیرکـسناس  نابز  دروم  رد  ریمـشک  رد  .میدرک  رفـس  دـنه  هب  داد و  تسد  قیفوت  ش.ه  لاس 1359 هب 
ناشتمدخ هب  یتعاس  دنچ  هک  دش  هداد  یبیترت  .دنتسه  طلسم  تیرکسناس  نابز  هب  هک  دنتسه  داتسا  رفن  ود  رگن  يرس  هاگشناد 
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درم کـی  هک : تسا  نیا  تسا  دوجوم  اـم  یبهذـم  ياـهباتک  رد  هچنآ  دـنتفگ : مدیـسرپ  ناـهج  یهدـنیآ  دروم  رد  اـهنآ  زا  .مدیـسر 
يدازآ تلادـع و  ساسا  رب  ار  یتموکح  دزاسیم ، نک  هشیر  ناهج  یهنهپ  زا  ار  متـس  ملظ و  دـنکیم ، روهظ  نامزلا  رخآ  رد  ینامـسآ 
عوضخ وا  ربارب  رد  اهناسنا  یهمه  دـنامیمن و  يرثا  يراـکهبت  رـش و  لـهج و  زا  ناـهج  رد  رگید  دـنکیم ، سیـسات  ناـهج  حطـس  رد 

هب ام  تاداقتعا  اب  اقیقد  اهنآ  تاراهظا  یهمه  ...دوشیم  هرادا  اورنامرف  کی  ناـمرف  تحت  مچرپ و  کـی  ریز  ناـهج  یهمه  دـننکیم و 
زین اهنآ  دننک ، یفرعم  نم  هب  دشاب  بلطم  نیا  يواح  هک  ار  یصوصخب  باتک  هک  متـساوخ  اهنآ  زا  .دوب  قبطنم  یناهج  حلـصم  روهظ 

دـندناوخ و میارب  باتک  يور  زا  ار  ییاهزارف  دـنداد و  هئارا  نم  هب  ار  نآ  تیرکـسناس  نتم  دـندرک و  یفرعم  ار  مهن  راوگرگ  باتک 
.مدرک یظفاحادخ  متفرگ و  متسود  زا  ار  باتک  رکشت  اب  نم  عقوم  نیا  رد  .دندرک  همجرت 

***
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مراهچ لصف :

تسا یندرکرواب  راهب ، - 1

راهب هک  دـندوب  هدرک  رواب  مه  اهنآ  .دیـسریم  شوگ  هب  ناتخرد  ياـههخاش  يـالبال  زا  ناتـسمز  زا  هتـسخ  ناکـشجنگ  يادـص  رس و 
گنت و ياههنال  رد  هک  یناتـسمز  درـس  ياهزور  زا  دـعب  .دنتـسشیم و  يراهب  ناراب  اب  ار  ناـشهتفرگ  دود  ياـهلاب  دـیاب  .تسا  یمتح 

ماگنه دنتـسنادیم  دندرکیم و  ساسحا  ار  راهب  کنیا  .دندرکیم  زاغآ  هرابود  ار  زاورپ  تسیاب  دـندوب ، هتـسشن  راظتنا  هب  ناشدولآرابغ 
! تسا کیدزن  یبآ  كاپ و  نامسآ  رد  زاورپ 
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ياهتبحـص زا  هچ  رگ  متفگ : مدرک و  عورـش  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  ندوب  یعطق  یمتح و  یهرابرد  ياهتکن  اب  ار  هسلج  نآ 
انوملسمریغ یتح  انوملـسم و  یهمه  هملـسم و  تقیقح  کی  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  یهلأسم  هک  دش  نشور  الماک  لبق  تاسلج 

ناتـسود يارب  منوتب  مه  نم  هک  يروط  نیدـب ، حیـضوت  رتشیب  ور  هلأـسم  نیا  متـشاد  تسود  اـما  دنتـسه  یناـهج  یجنم  کـی  رظتنم 
.نشاب هتشادن  ترضح  روهظ  رد  يدیدرت  چیه  اهنوا  ات  منک  نایب  مناوجون 

روهظ ندوب  یعطق  - 2

هنیبب و باوخ  رد  ونوا  یبش  هتفر  ایند  زا  لبق  اهلاس  شردپ  هک  یصخش  هگا  .منکیم  عورش  لاثم  کی  اب  نم  سپ  بوخ ، رایسب  تفگ :
باوخ زا  صخـش  نیا  هک  یماگنه  مدرک ، نفد  لزنم  نیمزریز  رد  تارهاوج  هچقودنـص  هدزاود  نم  هگب : وا  هب  باوخ  ملاع  رد  ردپ 

رکف رد  هشیمه  هک  نـم  راـکفا  رثا  اـی  هبـشید  ياذـغ  رثا  تـسین  موـلعم  مدـید ! یباوـخ  بـجع  هـگیم  شدوـخ  هـب  ادـتبا  هـشیم  رادـیب 
تقو یمک  هرادـن ، يررـض  مراکیب ، هک  نم  هگیم  شدوخ  اب  اما  هلطاب ، شباوخ  هک  هنکیم  نیقی  و  متـسه ، مدوخ  يدام  ياـهیراتفرگ 

، مسرپیم امش  زا  .هنکیم  ادیپ  ياهچقودنص  بجعت  اب  ناهگان  هشیم ، لوغشم  هرادیم و  رب  وگنلک  .منکیم  ور  نیمزریز  فک  مراذ و  یم 
؟ هشاب تسرد  شباوخ  هدیم  لامتحا  رادقم  هچ  الاح 

ص:36

دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  www.Ghaemiyeh.comتفگ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


.دایز یلیخ  متفگ :

؟ یچ هشب  ادیپ  مه  موس  مود و  قودنص  هگا  الاح  تفگ :

.هدوب تسرد  شباوخ  هک  هنکیم  نیقی  هگید  متفگ :

وت رظن  هب  ایآ  هشابن  مهدزاود  قودنص  زا  يربخ  هنک و  دوگ  ور  نیمز  هگید  رتم  دنچ  هنک و  ادیپ  ور  قودنـص  هدزای  هگا  الاح  تفگ :
؟ هشکیم راک  زا  تسد 

منک دوگ  ردـقنوا  هگا  مرایب ، تسدـب  هب  ور  قودنـص  هدزای  یتقو  تسرد ، ياههناشن  همه  نیا  باوخ و  نیا  مشاـب و  نم  هگا  متفگ :
.باوخ یتسرد  هن  منکیم  کش  مدوخ  راک  عون  وت  منکن  ادیپ  هگا  هزات  متسین و  رادرب  تسد  مرایب ، رد  رس  نیمز  فرط  نوا  زا  هک 

رد مالـسا  ربمایپ  نوچمه  یتمظع  اب  تیـصخش  هگا  روطچ  سپ  روآ ، نیقی  همه  نیا  هباوخ و  نیا  هک  نک  هجوت  الاح  نیرفآ ! تفگ :
ریخات هب  اب  ایآ  هنک ، ادیپ  ور  اهنوا  زا  رفن  هدزای  رشب ، عون  ننک و  یفرعم  نوشدوخ  يارب  نیـشناج  هدزاود  رارکت  دیکات و  اب  يرادیب و 

؟ هنکیم کش  ادخ  لوسر  راتفگ  تحص  رد  نموم  لقاع و  ناسنا  نداتفا ،

.نیدب حیضوت  رتشیب  یمک  افطل  مدیمهفن ، بوخ  ور  دیکأت  رارکت و  زا  روظنم  اما  منکیم ، رکشت  حیضوت  لاثم و  نیا  زا  زگره ! متفگ :
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ماکحا فراعم و  یهمه  ندوب ، هدش  انشآ  ادخ  نید  اب  هزات  هک  نوملسم  همه  نیا  يارب  دیاب  نومزیزع  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفگ :
وگخـساپ ور  اهینمـشد  اهگنج و  ندرکیم  یگدیـسر  تایاکـش  تافالتخا و  هب  ندرکیم و  نایب  ور  ...و  یعامتجا  یقـالخا ، لـئاسم  و 

دوب بسانم  ردق  هچ  وت  رظن  هب  تالاغتـشا ، نیا  یهمه  هب  هجوت  اب  هدوب ، ترـضح  شود  ور  هک  هگید  ریطخ  یهفیظو  اههد  ندوبیم و 
نیمهدزای تماما  نایاپ  زا  دـعب  لاـس و  دـص  دـنچ  زا  سپ  نوشیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نگب ، نخـس  دوعوم  يدـهم  دروم  رد  اـم  ربماـیپ 

.ندیسریم تماما  هب  ترضح  نوا  نیشناج 

.هراشا یلک و  یفرعم  دح  رد  متفگ :

! ثیدح همه  نیا  - 3

نیب زا  یثیدح  راثآ  هدموا و  شیپ  خیرات  وت  هک  ثداوح  یهمه  اب  هک  هدوب  مهم  ترـضح  يارب  ردـق  هچ  هلأسم  نیا  نیبب  سپ  تفگ :
ثیداحا مجعم  مان  هب  تسا  یباتک  .تسام  تسد  رد  ربمایپ  صخـش  زا  دوعوم  يدهم  یهرابرد  ثیدح  دـصناپ  زا  شیب  مه  زاب  هتفر ،

لوا و ياهدلج  رد  .هدش  هیهت  دلج  جنپ  رد  مق  یمالسا  فراعم  هسسوم  ناگدنسیون  هورگ  تسد  هب  هک  مالسلا ) هیلع  ) يدهملا مامالا 
رد هدش و  يروآ  عمج  ینس  هعیش و  عبانم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم دروم  رد  يوبن  ثیدح  تصـش  دصناپ و  اعومجم  باتک  نیا  مود 

جنپ تصـش و  تسیود و  مجنپ  دلج  رد  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  زا  ثیدح  راهچ  داتفه و  دصتـشه و  مراهچ  موس و  دلج 
نآرق زا  هیآ 
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.هدش يروآ  عمج  هطبترم  ترـضح  نوا  روهظ  تبیغ و  هب  طوبرم  لئاسم  دوعوم و  يدهم  هب  ثیدـح ، دـصناپ  زا  شیب  دانتـسا  هب  هک 
؟ تسین رارکت  دیکأت و  همه ، نیا  ایآ 

زا هدموا  نایم  هب  نخـس  دوعوم  یهلأسم  زا  هک  ردقنوا  ام  تایاور  تایآ و  رد  باسح ، نیا  اب  متفگ : مدوب  هدش  هدز  تفگـش  هک  نم 
.هدشن تبحص  هگید  لیاسم  یلیخ 

.هسریم هیاپ  نیا  هب  شاتیمها  ياهلأسم  رتمک  نوچ  هروط ، نیمه  تفگ :

( مالسلا هیلع  ) نامز ماما  دروم  رد  ینس  هعیش و  رظن  توافت  - 4

سپ ندرک  لقن  ینـس  هعیـش و  نیگیم  دوعوم  يدـهم  هب  طوبرم  كرادـم  نایب  وت  امـش  هک  هنیا  هبلاج  یلیخ  مارب  هک  ياـهتکن  متفگ :
؟ هیچ هلأسم  نیا  رس  رب  ننست  لها  اب  ام  فالتخا 

دلوتم زونه  يدـهم  نگیم  ننـست  لها  مومع  هک  هنیا  رد  توافت  اهنت  نتـسه ، دوعوم  يدـهم  روهظ  هب  دـقتعم  ام  لثم  مه  اـنوا  تفگ :
.هنکیم مایق  یگلاس  لهچ  هب  ندیسر  زا  سپ  دیآیم و  ایند  هب  نامزلارخآ  رد  وا  هدشن ،

!؟ ام ای  نگیم  تسار  اهنوا  بوخ  متفگ :

.میگیم تسار  ام  نگیم  مه  اهنوا  هک  هیهیدب  اما  میگیم ، تسار  ام  هک  یسرپب  نم  زا  هگا  تفگ : هدنخ  اب 
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.منک لوبق  لیلد  اب  مشب و  نشور  مهاوخیم  نم  متفگ :

هشیم تباث  هعیش  تبحـص  میـشاب ، كردم  لیلد و  لابند  هگا  یلو  هدش  روهـشم  ننـست  لها  نیب  رد  هک  هیفرح  نیا  نودب  سپ  تفگ :
نتسه و مالسلا ) هیلع  ) يرگـسع ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم  هک  دناهدرک  فارتعا  مه  تنـس  لها  ياملع  ناخروم و  زا  يرایـسب  نوچ 
زا هربمایپ و  ترتع  زا  يدهم  هربمایپ ، تیب  لها  زا  يدهم  ریظن : ننکیم ، لقن  ربمایپ  زا  ترـضح  نوا  دروم  رد  یتاریبعت  ندش و  دـلوتم 
زا يدـهم  ، همالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  يدـهم  همالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  نادـنزرف  زا  يدـهم  مالـسلا ،) اهیلع  ) همطاـف لـسن 

ترضح ناردپ  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  اهلقن  زا  یضعب  وت  همالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ماما  نادنزرف 
يرگـسع ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم  هشیم  روطچ  نشور  يافرح  نیا  اب  .هدش  رکذ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ات  يرگـسع  ماما  زا  يدهم 

؟ هشاب هدشن  دلوتم  زونه  هشاب و 

؟ هن ای  هدش  يروآ  عمج  ياهعومجم  وت  يدهم  ماما  بسن  تدالو و  هب  تنس  لها  ياملع  يافرح  تایاور و  نیا  ایآ  متفگ :

تسیب دصکی و  نخس  تاصخـشم و  مان و  باتک  نوا  رد  هک   (1) دوعوم يدهم  هماع و  نادنمـشناد  مسا  هب  تسه  یباتک  هلب ، تفگ :
.هدش يروآ  عمج  ندرک ، مالسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  بسن  تدالو و  هب  فارتعا  هک  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رفن 
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مجنپ لصف :

ناباتش نینچ  اجک  هب  - 1

گرزب یتقیقح  ار  مراکفا  هک  مایا  نآ  رد  اصوصخ  منک ، هجوت  مفارطا  يوهایه  لاجنج و  هب  رهـش  ياـهنابایخ  رد  دـمآیم  شیپ  رتمک 
هجوتم نم  تسا و  روط  نیمه  زور  ره  مه  دـیاش  تسا ؟ ربـخ  هچ  زورما  اـعقاو  اـما  دوـب ، هدرک  لوغـشم  مدوـب  هتفاـی  تسد  نآ  هب  هک 

هتـسخ و دوب ، ابیز  هتـسارآ و  ناشرهاظ  هچرگ  دـندوب ؛ تکرح  رد  هلجع  اب  برطـضم و  هک  مدـید  ار  ییاـهمدآ  زورما  نم  .ماـهدوبن 
لثم دندیودیم ، يزیچ  لابند  هب  ناباتش  .دندیسریم  رظن  هب  هلصوحیب 
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يدرم زورما  ...دوب  یعونـصم  ناشزیچ  همه  اـیوگ  .دوب  یتعنـص  مه  ناـشیاهرطع ، یتح  دنـشاب ، هدـمآرد  تکرح  هب  هک  ییاهنیـشام 
درز و راسخر  اب  ار  یکدوک  .دـنک  يرای  ار  وا  هک  یتسد  دوبن  اما  دوب  هدرک  زارد  زاـین  تسد  هک  مدـید  ار  لاـح  هدـیلوژ  هدـنامرد و 

راظتنا رد  ناهج  يدـهم  ای  دوب  هدـش  هتـشون  نآ  يور  هک  درکیم  هاـگن  یگنر  زبس  يولباـت  هب  هک  مدـید  رقف ، یگنـسرگ و  زا  روجنر 
تفای ياهزاغم  چیه  نیرتیو  کناب و  چیه  یهجاب  رد  هک  يزیچ  دنتشگیم ، يزیچ  لابند  هب  نادرگرس  هک  مدید  ار  اهمدآ  زورما  تسا 

؟ دندوب هدرک  مگ  ار  يزیچ  هچ  اعقاو  .دنتشگیم  باتشرپ  ناریح و  نانچمه  اما  دوشیمن 

.میوگب نامز  ماما  زا  مدرم  يارب  منک و  زاب  ار  تبحـص  رـس  مسریم  اج  ره  متـشاد  تسود  مدوب ، هدرک  ادـیپ  هک  یتخانـش  اـب  مک  مک 
: متفگ هدننار  هب  مدروآیم  نوریب  منهاریپ  بیج  زا  ار  یبسچرب  هک  یلاح  رد  تشذـگ  هک  هظحل  دـنچ  مدـش ، ینیـشام  راوس  زور  کی 

؟ منزب نیشام  هشیش  هب  ور  نیا  دیدیم  هزاجا 

؟ هیچ تفگ :

.دینک اعد  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  جرف  يارب  هتشون  نآ  يور  هک  هیبسچرب  متفگ :

مه وت  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مدـید  بجعت  لامک  اب  نکب ، ار  راک  نیا  امتح  دـیوگب  لـماک  لابقتـسا  اـب  هدـننار  مدوب  رظتنم  هک  نم 
تلد
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راکیچ دایب  نامز  ماما  الـصا  .ینک  توعد  یتخبدـب  نیا  هب  مه  ور  ترـضح  نوا  داوخیمن  هگید  هسب ، میتسه  تخبدـب  هک  ام  هشوخ ،
ماما ینودیمن  هگم  منک ، اعد  هک  مدش  ریـس  منوج  زا  هگم  یناث ، رد  هشیم ؟ یچ  بوخ  دـموا ، نامز  ماما  ادرف  نیمه  نک  ضرف  هنک ؟

راکیچ ایند ، زورما  یماظن  تاناکما  نیا  اب  يدرک  لایخ  وت  هتـشذگ ، اهنیا  زا  هنزب ؟ ور  ام  ندرگ  هک  هنیا  هنکیم  هک  يراک  نیلوا  نامز 
هبلغ انیا  هب  هشیم  هگم  ...و  هشیم  لرتنک  رود  هار  زا  نیـشنرس و  نودـب  هک  یماظن  ياهامیپاوه  اهرادار ، اهنکفابمب ، اهوان ، درک ؟ هشیم 

وت نم و  ياـعد  ینکیم  لاـیخ  وت  مه  دـعب  .نشکیم  شتآ  هب  ور  اـیند  ننکیم ؟ هچ  همکد  کـی  ندرـشف  اـب  تسین ، هک  یخوـش  درک ؟
.دایمن نوراـب  هایـس  هبرگ  ياـعد  هب  نتفگیم  یخوش  هب  اـههچب  میدوب ، هچب  هک  اـم  یلو  اـهیتسین  وت  مروظنم  نیـشخبب ، هراد ؟ یـشزرا 

.ینک تمدخ  هعماج  هب  ینوتب  دیاش  نوخب ، سرد  ورب  اهراک  نیا  ياج  هب  نووَج ! هصالخ 

هچ منک و  هچ  دـیاب  مدـیمهفن  مدوب و  هدـش  جـیگ  منودـیم ، نامز  ماما  دروم  رد  ار  زیچ  همه  رگید  مدرکیم  لایخ  نیا  زا  لـبق  هک  نم 
.مشیم هدایپ  رانک  نیمه  نونمم ، یلیخ  متفگ : متشاذگیم  مبیج  رد  ار  بسچرب  مارآ  هک  یلاح  رد  طقف  .میوگب 

؟ هشیم یچ  بوخ  دموا ، ادرف  نیمه  نک  ضرف  تفریم : هژر  منهذ  رد  هدننار  نآ  ياهفرح  یلو  مدزیم  مدـق  ورهدایپ  رد  دـعب  یتاظحل 
ور ام  ندرگ  هک  هنیا  هنکیم  هک  يراک  نیلوا  نامز  ماما  ینودیمن 
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رتدوز هچ  ره  متفگ  دوخ  اب  ...هرابیمن  نوراب  ههایـس  هبرگ  ياعد  هب  .درک ...  هبلغ  اـیند  یماـظن  تاـناکما  همه  نیا  هب  هشیم  هگم  .هنزب 
ترفاسم هب  وا  هک  دمآ  مدای  اما  .مینک  تبحـص  مه  اب  هزات  ياهـشسرپ  نیا  یهرابرد  مریگب و  تقو  وا  زا  منزب و  نفلت  متـسود  هب  دیاب 

نفلت هرامـش  شراک  لحم  لزنم و  اب  ددـعتم  ياهـسامت  اب  هرخالاب  مدرواین  تقاـط  .منیبب  ار  وا  مناوتیمن  رگید  یهتفه  کـی  اـت  هتفر و 
نیا شابن ، نارگن  چـیه  تفگ : مدرک  لقن  شیارب  ار  ارجام  یتقو  .متفرگ  ساـمت  وا  اـب  مدروآ و  تسد  هب  رفـس  رد  ار  شتماـقا  لـحم 
هگا هکنیا  ینعی  لاؤس  نیلوا  خـساپ  نتفای  يارب  اما  مینکیم ، تبحـص  مه  اب  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هک  هراد  باوج  همه  تـالاؤس 

(1) روهظ رـصع  رد  یتسه  لامک  مان  اب  هیباتک  .ینک  هعلاطم  باتک  کی  مدرگیمرب  نم  یتقو  ات  ینوتیم  وت  هشیم ، یچ  نایب  نامز  ماـما 
نیا هعلاطم  اب  .هدـش  يروآعمج  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  زا  سپ  تالوحت  زا  یـشخب  باـتک  نیا  وت  هک 
يارب رتشیب  هچ  ره  هک  ینکیم  ادیپ  هزیگنا  هراد و  هارمه  هب  تمعن  تمحر و  تکرب و  ردقچ  ترضح  نوا  روهظ  یشیم  هجوتم  باتک 

.ینک اعد  شروهظ  رد  لیجعت 

دروخرب زا  لبق  شاک  .مدش  هعلاطم  لوغشم  مدرک و  هیهت  ار  نآ  مداتفا ، هار  هب  باتک  لابند  هب  یفلت  یهملاکم  نایاپ  زا  سپ  هلصافالب 
.دتفایم یتاقافتا  هچ  دننکیم  روهظ  نامز  ماما  یتقو  متفگیم  وا  هب  ات  مدوب  هدناوخ  ار  باتک  نیا  هدننار  نآ  اب 
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.يدهلا ملع  رقاب  دمحم  ياقآ  فیلات  - 1
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روهظ رصع  رد  ناهج  - 2

ياهلیـس هن  دوشیم ، اپ  هب  زادـناربهناخ  ياهلزلز  هن  درک  دـهاوخ  یـشکرس  تعیبط  هن  رگید  راـگزور ، نآ  رد  مدـناوخ  باـتک  نآ  رد 
هن دـننکیم و  نایغط  اـهایرد  هن  تفوک ، دـهاوخ  اـههناخ  رب  ار  شیوخ  ناـفوط  هدـنبوک  یهناـیزات  نامـسآ  هن  ددرگیم ، يراـج  بیهم 

.تسا هدیسر  مامتا  هب  تبیغ  کیرات  رصع  هتشذگ و  نایغط  نامز  هدش ، يرپس  نایصع  نارود  اریز  دومن ؛ دنهاوخ  ناروف  اهناشفشتآ 
دیدـپ تفاطل  توارط و  یتیگ ، یمامت  رد  .شیاـسآ  هب  اـما  ددرگیم  نیمز  و  شمارآ ، هب  اـما  دزویم  داـب  شمرن ، هب  اـما  دراـبیم  ناراـب 

ياهنامتخاس زا  دش و  دهاوخ  رهـش  کی  مکح  هب  نیمز  مامت  هک  تسا  تکربرپ  نارود  نآ  رد  دسریم  دوخ  لامک  هب  یتسه  دیآیم و 
( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  .دریگیم  رارق  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  تسد  رد  يداـبآ  نارمع و  يارب  نیمز  دوشیم و  رادروخرب  هتـسویپ  مهب 

دراد دوجو  دوبمک  هن  دوریم ، نیب  زا  یهابت  يدزد و  ددرگیم ، نما  اههار  .دنرادیمرب  نایم  زا  ار  رگمتـس  نیرفآداسف و  لماوع  یمامت 
هن دنوش  یتفعیب  بجوم  هک  دنامیم  یقاب  جاودزا  رما  رد  طلغ  ياهتنس  ریگاپ و  تسد و  نیناوق  هن  دیالایب ، يدزد  هب  تسد  یـسک  هک 

دهاوخ نادنزرف  هب  ییوگفازگ  قح  ار  ردام  ردپ و  هن  .دـننک  یتشرد  مه  هب  هتـساوخان  دارفا  هک  دـنامیم  يرثا  يرگـشاخرپ  لماوع  زا 
هک دسریم  اجنادب  تفلا  یهنماد  .دننکیمن  ار  راک  نیا  رایتخا  اب  هجیتن  رد  ناردام ، ناردـپ و  اب  تفلاخم  یهزاجا  ار  ناکدوک  هن  دوب و 

ناگیاسمه ایوگ 
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مدرم زا  نامکاح  نایامرفمکح و  زا  مدرم  رگیدـکی و  زا  نادنورهـش  دـمحم ، لآ  يدـهم  روشک  رد  .دنتـسه  هداوناخ  کـی  ياـضعا 
رد مه  یشحو  تادوجوم  یتح  .دننکیم  یگدنز  نادنخ  لدشوخ و  نامداش و  ناگمه  نارود  نآ  رد  .دوب  دنهاوخ  ناما  رد  یضار و 

ناـکدوک هب  اـهبرقع  اـهرام و  دـندرگیم و  رـشب  مار  تاـناویح  دـنباییم و  تسد  شیاـسآ  هب  شترـضح  رتـسگ  لدـع  تموکح  هیاـس 
ياهـضرم دـشخبیم و  افـش  ار  ناراـمیب  وا  ییاحیـسم  مد  ترـضح و  نآ  تـکرب  هـب  لاـعتم  دـنوادخ  .دـنرادیمن  اور  متــس  لاـسدرخ 

.دزاسیم رشب  بیصن  طاشن  یتمالس و  اب  هارمه  ینالوط  رمع  دنکیم و  نامرد  ار  جالعلابعص 

مامت .تسا  هدوب  هقباسیب  خیرات  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  تموکح  نارود  رد  يداصتقا  ییافوکش 
یگدرتسگ رد  ار  یهلا  لازیال  تردق  دننک و  راکشآ  ار  یتسه  ریاخذ  یمامت  ات  دنهدیم  مه  تسد  هب  تسد  ینامسآ ، ینیمز و  ياوق 

هک دـننزیم  مدـق  يریـسم  نامه  رد  اهینیمز  دوشیم و  ادـیپ  یگنهامه  توکلم  کلم و  ناـیم  .دـننایامنب  ناـگمه  رب  شـشخب  تمعن و 
يدام و بهاوم  اذل  تسادـخ و  یگدـنب  تهج  نآ  دـنریگیم و  رارق  تهج  کی  رد  همه  نایملاع  مامت  دـنرادیمرب و  مدـق  اهینامـسآ 

.دزیریم ورف  رشب  رب  ادخ  تجح  روهظ  راگزور  رد  یگدنب  هنوگ  نیا  تکرب  هب  زین  يونعم 

دنمهرهب لقع  لامک  تمعن  زا  ناـمدرم  دوشیم و  لـماک  اـهلقع  ترـضح ، نآ  یتوکلم  تسدـب  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  نارود  رد 
دنوشیم
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هب دـنیوجیم و  يرود  يدـیلپ  زا  رـشب  دارفا  لقع ، لامک  اـب  تساـبیز ، زا  تشز  يدـب و  زا  یبوخ  فشک  یهلیـسو  لـقع  هک  اـجنآ  زا 
.دنسریم هیلاع  تالامک  هب  دنوشیم و  لیان  اهیبوخ 

اهرظن و فالتخا  زا  رگید  نارود  نآ  رد  .دنکیم  هدنکآ  شناد  ملع و  زا  ار  نیمز  مامت  ترـضح  نآ  ياناوت  تسد  هب  لاعتم  دـنوادخ 
ناسنا ناج  ياـهرازتشک  هب  هزیکاـپ  ییاـهدور  قیاـقح  لـالز  یهمـشچرس  زا  تسین و  يربخ  اهیمگردرـس  تریح و  اهییوگـضقانت و 

.ددرگیم يراج 

ناسنا و نایم  دوشیم ؛ هدوشگ  نامـسآ  ياههار  دوشیم ؛ ناراـبرون  نیمز ، ددرگیم ؛ حالـصا  اـهیبارخ  هک  تسا  راـگزور  نآ  رد  يرآ ،
زا تکالف  رقف و  درتسگیم ؛ هیاس  ناـهج  رد  تلادـع  دـندرگیم ؛ راوخ  ناراـکبان  دـنوشیم ؛ زیزع  ناـکاپ  دوشیم ؛ رارقرب  یتشآ  تعیبط 

تحت تسرپرـسیب ، ناکدوک  نانز و  دوشیم ؛ هدـیچرب  ناهج  رـسارس  زا  یگنـسرگ  دـباییم ، ماـمتا  یناـمناخیب  ددـنبیمرب ، تخر  یتیگ 
ینمادکاپ تفع و  هدیچرب و  داسف  اشحف و  دوشیم ؛ لیدبت  طاشن  یتمالس و  هب  اهیرامیب  ضارما و  دنریگیم ؛ رارق  ترضح  نآ  یهرادا 

.دوشیم ریگارف 

ياج هب  دنوشیم  تسمرس  نامیا  يوبس  زا  نامدرم  يراسگهداب ، ياج  هب  .دزیخیمرب  نایـسدق  ياون  اج  همه  زا  سیلبا ، ریفـص  ياج  هب 
.دنربیم هرهب  ذیذل  ياهاذغ  زا  يراوخمارح 
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هدناتـسزاب نابـصاغ  زا  قلخ ، یهتفردابرب  قوقح  دـنوشیم ، اوسر  امنـشیم  ناگرگ  ددرگیم ؛ راکـشآ  خـیرات  رد  هدـش  ناـمتک  قیاـقح 
.ددرگیم راکشآ  نآرق  نارکیب  قیاقح  دوشیم و  هتفرگ  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  صاصق  دوشیم ؛

ياـههناخ هب  اههدـکتب  .ددرگیم  راکـشآ  اـهناسنا  یحور  یمـسج و  هتفهن  ياهدادعتـسا  دوـش ، یم  هدوزفا  ناـهج  رد  شنیب  شناد و 
.دنیشنیم نامدرم  ناج  ماک  رد  ادخ  یگدنب  تذل  دنوشیم و  لدبم  دیحوت 

؟ دنزیم ارم  ندرگ  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ایآ  - 3

مدرم هکنیا  ياج  هب  ایوگ  راگزور  نوا  رد  ییافـص ! یکاپ و  هچ  يراگزور ! هچ  متفگ : دوخ  اب  مدرب  نایاپ  هب  ار  نآ  یهعلاـطم  یتقو 
نوا رتدوز  هچ  ره  ققحت  يارب  هشابن و  يراـگزور  نینچ  قاتـشم  هک  هیک  یتسارب  داـیم و  مدرم  يوس  هب  تشهب  نرب ، تشهب  يوس  هب 

؟ هنکن شالت  اعد و 

نیا متشاد و  یـسرتسد  وا  هب  ای  متـسنادیم و  ار  قیاقح  نیا  هدننار  نآ  اب  تاقالم  زا  لبق  شاک  يا  هک  مدروخیم  ترـسح  نانچمه  اما 
ات مدرکیم  ربص  تسیاب  تالاؤس  یهیقب  يارب  اما  مدوب ، هتفرگ  ار  وا  ياهفرح  زا  یکی  خـساپ  اـجنیا  اـت  .مدادـیم  هیدـه  وا  هب  ار  باـتک 
نآ اب  مدروخرب  يارجام  لوا  قیاقد  نامه  رد  .مدرک  تاقالم  ار  متسود  دیـسر و  رـس  هب  راظتنا  هرخالاب  .ددرگرب  ترفاسم  زا  متـسود 

ار هدننار 
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؟ هنزیم ور  ام  ندرگ  نامز  ماما  هک  هتسرد  نیا  مدیسرپ : مدرک و  يروآدای  مدوب  هدرک  فیرعت  شیارب  ینفلت  البق  هک 

وا .تسام  ماما  ادخ و  تجح  وا  هخآ  تسادخ ؟ ینابرهم  تفأر و  رهظم  ترـضح  نوا  ینودـیمن  هگم  هنک ؟ يراک  نینچ  ارچ  تفگ :
ور سک  ره  وا  .يزیرنوخ  هن  دایم  یشکمدآ  زا  يریگولج  يارب  یبارخ ، يارب  هن  يدابآ  يارب  وا  .هرتنوبرهم  ام  هب  تبسن  ردام  زا  یتح 

شور اـب  نوشدوخ و  نوبز  اـب  یتـلم  موق و  ره  اـب  هنکیم  رادـیب  هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  هب  هک  ور  سک  ره  .هنکیم  هاـگآ  هلهاـج ، هک 
رادفرط هشاب ، تقیقح  لابند  سک  ره  تقو  نوا  .هنکیم  توعد  ادخ  یگدنب  یتسار و  یتسرد و  هب  ور  همه  هنکیم و  ثحب  نوشدوخ 

تلادـع و قح و  يولج  ناوخیم  دـمعت  يور  زا  یهاگآ و  اب  هک  ییانوا  ننومیم  یقاب  هدـنویپیم و  وا  هب  هشاـب ، یبوخ  افـص و  لدـع و 
ملظ و هرابود  ننک ؟ هابت  ور  ابوخ  تامحز  الاح  .نوزیرگ  تیاده  رون و  زا  نتملظ و  یکیرات و  قشاع  هک  ییانوا  نریگب ، ور  یتسرد 
یهاگآ و اب  مدرم  ات  درب  نیب  زا  ور  اهنوا  داتـسیا و  انوا  ولج  دـیاب  ای  و  نرایب ؟ تداعـس  فاصنا و  لدـع و  ياج  هب  تنایخ  تیاـنج و 

هگا .هنوسریم  نوشازج  هب  ور  امدآ  روج  نیا  هدیمن و  هزاجا  هگید  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تساج  نیا  ننک ؟ یگدنز  تیمیمـص  افص و 
.هگیم ونیمه  منادجو  لقع و  ینک  رکف  مک  کی 
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، هنک بوخ  وتشگنا  مخز  لوپمآ  دامپ و  اب  هنکیم  یعس  نوبرهم  رتکد  هنک ، هعجارم  رتکد  هب  هشب ، مخز  یسک  تشگنا  کی  هگا  نیبب 
تسد یهیقب  فرط  هب  یهایـس  دش و  ینوفع  تشگنا  تشاذگ و  تفرـشیپ  هب  ور  تشگنا  مخز  درکن و  هدیاف  رتکد  تامحز  هگا  اما 

ات نامز  ماما  هک  تسین  روطنیا  سپ  هنیبن ، بیـسآ  ندب  یهیقب  ات  هنکیم  عطق  وشتـشگنا  نوبرهم  بیبط  نومه  تقو  نوا  درک ، تکرح 
مه ور  نارگید  ناوـخیم  نتـسین و  ریذـپقح  هجو  چـیه  هب  هک  ییاـهنوا  اـب  طـقف  هکلب  نشب ، لوغـشم  مدرم  نتـشک  هـب  ندیـسر  هار  زا 

.ننکیم كاپ  يدسفم  دساف  ره  زا  ور  ایند  نگنجیم و  ننک ، فرحنم 

؟ دننکیم هبلغ  هتفرشیپ  یماظن  تاناکما  رب  هنوگچ  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  - 4

همه نیا  اب  هشیم  روطچ  الصا  .نراد  نردم  تازیهجت  هتفرشیپ و  تاناکما  انوا  .هشیمن  میلـست  یتحار  هب  هک  مه  نمـشد  بوخ  متفگ :
؟ درک هلباقم  هتفرشیپ  برخم و  ياهحالس 

.تساهتردـق نیا  یهمه  قوف  هک  هدـیم  رارق  ناـمز  ماـما  راـیتخا  رد  ییاهتردـق  دـنوادخ  .هنکمم  زیچ  همه  داوخب  ادـخ  یتقو  تفگ :
لاح رد  ربامیپاوه  میظع  واـن  کـی  نک  ضرف  .هناـمز  ماـما  راـیتخا  رد  همه  هگید  يداـمریغ  ياهتردـق  و  ضرـالایط ، هلزلز ، ناـفوط ،

تاناکما همه  اب  وان  هشیم و  اپرب  ایرد  يوت  گرزب  ینافوط  ترضح  نوا  یهدارا  کی  اب  .هشاب  ماما  ذوفن  تحت  هقطنم  يوسب  تکرح 
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یگزات هک  نیا  الـصا  .هرادن  ور  ترـضح  نوا  هاپـس  اب  هلباقم  ناوت  یتردـق  چـیه  بیترت  نیا  هب  ...و  هشیم  قرغ  ایرد  يوت  شتارفن  و 
میهاربا تساوخ  ادخ  یتقو  یلو  ندوب ، هدید  كرادت  وا  ندنازوس  يارب  یـشتآ  هچ  میهاربا  ترـضح  نامز  رد  يدینـشن  رگم  هرادن ،

ادخ نذا  هب  هگم  دشن ؟ هتفاکـش  لیئارـسا  ینب  يارب  ایرد  یـسوم  ترـضح  روتـسد  اب  ادخ و  رما  هب  هگم  ؟ دـش ریثاتیب  شتآ  هشب  زوریپ 
همه ثراو  ام  نامز  ماما  هک  اصوصخم  .هنکیم  يرای  وشدوخ  تجح  ادخ  مه  راب  نیا  سپ  داتفین ؟ راک  زا  میهاربا  تسد  رد  زیت  دراک 
نوا رد  یتهابـش  هناشن و  یماما  ربمایپ و  ره  زا  تهج  نیمه  هب  نتـسه و  ملاـع  ناگدـیزگرب  یهمه  تـالامک  عماـج  ایـصوا و  اـیبنا و 

.يراد اهنت  وت  نراد  همه  نابوخ  هچ  ره  هک : دنتسه  هلمج  نیا  قادصم  نوشیا  قحب  تسه و  ترضح 

( مالسلا مهیلع  ) ناماما ایبنا و  هب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ياهتهابش  - 5

.نراد تهابش  ناماما  ایبنا و  یهمه  هب  ام  نامز  ماما  روطچ  نیدب  حیضوت  رتشیب  هنکمم  هگا  متفگ :

هب يدنمهوکـش  تبیه و  نینچمه  موق و  زا  تبیغ  تدالو و  ندوب  ناهنپ  تهج  زا  حون ، ترـضح  هب  رمع  لوط  تهج  زا  الثم  تفگ :
تهج زا  فسوی و  ترـضح  هب  ندـشن  هتخانـش  مدرم و  ناـیم  رد  ندوب  زین  ییاـبیز و  شـشخب و  دوج و  تهج  زا  یـسوم ، ترـضح 

هب تواضق ، رد  لیلد  دهاش و  هب  نتشادن  زاین  دوخ و  ملع  هب  ندرک  تواضق 
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هب يراتفرگ  زا  سپ  شیاشگ  جرف و  زا  يرادروخرب  تهج  زا  نامیلس و  ترضح  هب  تمشح  يرادناهج و  تهج  زا  دواد و  ترـضح 
رگا .نراد  تهابـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  هب  نارابج  ندیبوک  مه  رد  بالقنا و  تهج  زا  سنوی .  ترـضح 

دیـشروخ باتک  هب  ینوتیم  یـشاب  هتـساوخ  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما هب  ترـضح  ياهتهابـش  نینچمه  هنیمز و  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت 
( مالسلا هیلع  ) نامز ماما  دروم  رد  یناوارف  يابیز  دنمشزرا و  تاکن  بلطم  نیا  رب  هوالع  باتک  نیا  رد  هتبلا  ینک ، هعجارم   (1) برغم

.يربیم هرهب  مه  اهنوا  زا  هک  تسه 

؟ مینکیم اعد  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  يارب  ارچ  - 6

؟ مینک اعد  وا  روهظ  يارب  ام  ارچ  سپ  هنکیم  يرای  وشتجح  ادـخ  هگا  بوخ  متفگ : متـسود  بوخ  تاحیـضوت  زا  رکـشت  نمـض  نم 
هگا دبال  هراد ؟ یـشزرا  ام  ياعد  هگم  هدننار  نوا  لوق  هب  هتـشذگ  اهنیا  زا  هبـسانم ، روهظ  يارب  ینامز  هچ  هنودیم  رتهب  هک  ادخ  دوخ 

.دوب هدرک  روهظ  الاح  ات  تشادیم  يرثا  ام  ياعد 

نآرق رد  دـنوادخ  اـما  هدـیم ، ماـجنا  هنک  هدارا  هک  ور  يراـک  ره  نینچمه  هنودـیم و  رتـهب  دـنوادخ  هـک  هروـط  نـیمه  هـتبلا  تـفگ :
موق نآ  هک  نیا  ات  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  چیه  تشونرـس  دنوادخ  ینعی :  (2)« مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  :» هدومرف

دیاب هداد  باختنا  تردق  رایتخا و  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدوجوم  نوچ  ناسنا  ینعی  .دننک  رییغت  دوخ 
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راک ره  میدرک و  لمع  میراد  نیقی  اهیبوخ  زا  هچنآ  هب  اـم  هک  یتقو  .هنک  يراـی  ور  وا  دـنوادخ  اـت  هشاـب  لاـمک  تیادـه و  ناـهاوخ 
ور نومنامز  ماما  هک  میتساوخ  ادـخ  زا  میتشادرب و  اعد  هب  تسد  میدرک و  كرت  هدنـسپیمن  دـنوادخ  میراد  نیقی  ور  يدـب  فالخ و 

.تسادخ تجح  زا  لابقتسا  يارب  یگدامآ  زاین و  مالعا  ام  ندرک  اعد  نیا  هنوسرب 

هماـن یه  اتـسور  مدرم  یتـقو  اـما  هراد  ربـخ  مه  شرورپ  شزوـمآ و  یهرادا  تسین ، مـلعم  هسردـم و  اتـسور  کـی  يوـت  نـک  ضرف 
رد ملعم  روضح  يارب  یگدامآ  قایتشا و  مالعا  شرورپ  شزومآ و  هب  راک  نیا  اب  ننک ، اضاقت  ننک و  هیهت  یلحم  داهشتسا  دنـسیونب ،

.ننکیم اتسور  نوا 

هب دوخ  الـصا  میدرک و  نامز  ماما  هب  تدارا  راهظا  دـنوادخ ، هب  یگدامآ  مالعا  رب  هوالع  ندرک  اعد  نیا  اب  مینک و  اعد  دـیاب  ام  سپ 
.هراد ام  یگدنز  رد  يدایز  تاکرب  تساعد ، نیمه  شهار  کی  هک  ندوب  ترضح  نآ  دای 

هچ هدرگرب ؟ یلاخ  تسدو  هنزب  ور  ادـخ  یهناخ  رد  مدآ  هشیم  هگم  هراد  هک  هتبلا  هن ، ای  هراد  يرثا  ام  ياـهاعد  اـیآ  یتفگ  هکنیا  اـما 
نوا زا  رادقم  هچ  هدش و  ردـقم  لاس  دـنچ  ترـضح  تبیغ  مینودـیمن  ام  هک  تساجنیا  هتکن  اما  هرتنوبرهم ؟ رتمیرک و  ادـخ  زا  یـسک 

.هدش هداد  فیفخت  اهاعد  رطاخ  يارب 

دنوادخ یعطق  ياههدعو  هب  هجوت  اب  هک  مینودیم  ردق  نیمه  اما 
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نوشناتـسود هب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوخ  تشادیمن  رثا  اعد  هگا  هتـشذگ  اهنیا  زا  .هراد  ریثأت  اعد  هدمآ ، ثیداحا  نآرق و  رد  هک 
.دینک اعد  نم  جرف  يارب  هک  دندومرفیمن  شرافس 

؟ ندرک شرافس  اعد  يارب  مه  ترضح  دوخ  هگم  متفگ :

اعد دایز  نم  جرف  يارب  مکجرف » کلذ  یف  ناف  جرفلا  لیجعتب  اعدلا  اورثکا  و  :» دندومرف هک  هفورعم  ترـضح  یهلمج  نیا  هلب  تفگ :
نومه هراد ، تسود  وشاههدـنب  یهمه  ادـخ  هک  منک  هفاضا  مه  ور  نیا   (1) .دوشیم ادیپ  شیاشگ  امـش  راک  رد  نم  جرف  اب  هک  دـینک 

ای هشاـبن  اـهنوا  حالـص  هب  هکنیا  رگم  هنکیم ؛ تباـجا  ور  اههدـنب  همه  ياـعد  تسه ، همه  رکف  هب  هدـیم و  يزور  هـمه  هـب  هـک  روـط 
.هنکیمن غیرد  سک  چیه  زا  وشمرک  فطل و  ادخ  الا  (2) و  نشب اعد  سبح  ثعاب  نوشلامعا  اب  نوشدوخ 

***
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مشش لصف :

يرادیب زور  - 1

رد متفگ  مدوـخ  اـب  .تسا  هتفه  ياـهزور  زا  يزور  مه  هـعمج  دراد ؟ قرف  هـتفه  ماـیا  هـیقب  اـب  میوـقت  رد  هـعمج  گـنر  ارچ  یتـسار 
یناسک يرادیب  يزیخرحس و  زور  هعمج  اما  دنوشیم ، رادیب  باوخ  زا  رگید  ياهترورـض  ای  یلغـش  زاین  رـس  زا  اهمدآ  هتفه ، ياهزور 
.دننزیم شیادص  نانکهبدـن  دـننکیم و  زاغآ  دوخ  بوبحم  مان  اب  ار  هعمج  هک  یناسک  دـنوش ! رادـیب  دناهتـساوخ  ناشدوخ  هک  تسا 

هب مشچ  هعمج ، ره  هک  ار  ینارظتنم  نازروقشع و  یهصق  دمآ  مدای 
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ار هعمج  ردقچ  هک  هآ  .درک  دـهاوخ  روهظ  اههعمج  زا  ياهعمج  ناشدوعوم  هک  ارچ  دـناهتخود  ینامـسآ  يدرمدیـشر  تعلط  عولط 
.تسادخ زور  نارظتنم و  زاین  زار و  زور  يرادیب ، زور  هعمج  .مراد  تسود 

.موش انشآ  منامز  ماما  اب  داد  قیفوت  نم  هب  هک  مدرکیم  رکش  ار  ادخ  مدوب  هسلج  لحم  فرط  هب  تکرح  لاح  رد  ناباتش  هک  روطنامه 
باوخ رد  هعمج  زور  مه  نآ  يدوز ، نیا  هب  حبص  نالا  مدیسریمن ، یهاگآ  نیا  هب  نم  دمآیمن و  شیپ  اههنیمز  نیا  رگا  مدرکیم  رکف 

رود نامنامز  ماما  دای  هب  هتفه  رد  تعاس  یک  میتشاذگ  رارق  ناوجون  ناوج و  رفن  هد  دودـح  الاح  یلو  .نم  لثم  مه  مناتـسود  مدوب ،
متسود مالس  اب  هک  مدوب  راکفا  نیمه  رد  تسا ؟ یتمعن  مک  رگم  .مینک  تبحـص  مه  اب  نامز  ماما  نید و  ادخ و  زا  میوش و  عمج  مه 

.میسریم عقوم  هب  سپ  تفگ : .تفه  هب  هقیقد  جنپ  متفگ : هدنچ ؟ تعاس  تفگ : نم  هب  .مدمآ  دوخ  هب 

.يدرکن هیهت  ور  هلاقم  ینعی  متفگ : .مدب  ماجنا  ور  مفیلکت  مدشن  قفوم  نم  تفگ : متسود  .میتشادن  هسلج  لحم  هب  رتشیب  یمدق  دنچ 
رد دعب ، .درکیم  هیهت  یبلطم  عوضوم  کی  یهرابرد  یـسک  ره  هکدوب  تروص  نیا  هب  ام  یهـسلج  رخآ  هن ! ترذعم  ضرع  اب  تفگ :

طوبرم تاعوضوم  رتشیب  نم  .دـشیم  حرطم  یفرح ، یلاؤس ، یهاگ  هنیمز ، نامه  رد  میدـناوخیم و  ار  ناـمبلاطم  تبون  هب  هسلج  لوط 
میدش هسلج  دراو  هرخالاب  .منکیم  تبحص  رتشیب  نم  رتهب ! هرادن ، یبیع  متفگ : متسود  هب  .مدرکیم  حرطم  ار  نامز  ماما  هب 
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.دش عورش  هسلج  یلومعم ، ياهیسرپلاوحا  مالس و  زا  دعب  و 

! خساپ یب  ياهشسرپ  - 2

ناـمز ماـما  رظتنم  هشیم  هتفگ  ردـق  نیا  هک  نیا  .مراد  یلاؤس  هی  نم  تفگ : اـههچب  زا  یکی  دـش  ماـمت  نم  ياهتبحـص  یتقو  زور  نآ 
؟ میشاب ترضح  رظتنم  میناوتیم  روط  هچ  ام  هچ ؟ ینعی  راظتنا  الصا  نیشاب ،

جیگ رتشیب  هشاب  ازیچ  نیا  لابند  مدآ  هگا  نینک ، لو  ور  ـالاؤس  نیا  تفگ : اـههچب  زا  رگید  یکی  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  وا  فرح  زونه 
رکف هب  ام  ارچ  هشاب ؟ روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دایم  یتقو  نامز  ماـما  نگیمن  هگم  الـصا  ینزب ، اـفرح  نیا  زا  ياوخب  هگا  نوچ  هشیم ،
ماـما هشب و  رپ  اـیند  رتدوز  هک  مینک  ملظ  هاـنگ و  همه  ردـقنوا  نیاـیب  میـشاب ؟ نورگید  نومدوخ و  تیبرت  یهاـگآ و  ندـش و  بوخ 

! دایب نومنامز 

هگا وت  تبوخ ! حرط  نیا  هب  هللا  كراب  تفگ : دـیدنخیم  هک  روط  نیمه  اـههچب  زا  یکی  هدـنخ ، ریز  دـندز  اـههچب  یهمه  هعفد  کـی 
.دندیدنخ اههچب  زاب  اهیشیم ! يزیچ  هی  يروخن  یشرت 

راـک اـم  مینک ، رکف  ازیچ  نیا  هب  عـجار  دـیابن  هدوـب  میدـق  زا  اـفرح  نیا  اـباب ! مـینک  لو  هـگیم ، تـسار  تـفگ : اـههچب  زا  رگید  یکی 
.میدیم ماجنا  ونومدوخ 

.مشاب انتعایب  متسناوتن  متشاد  هک  ياهبرجت  اب  دش ، بارخ  اههچب  همه  نهذ  دش و  دب  یلیخ  عاضوا  مدید  هک  نم 
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شرانک میمهفب و  دیاب  هلطاب  هگا  .لطاب  ای  هقح  ای  یفرح  ره  .تسین  جراخ  لاح  ود  زا  هرخالاب  .مفلاخم  نوتمه  يافرح  اب  نم  متفگ :
کی مدوخ  نم  میریگن ، راـک  مینک ، شلو  دـیاب  هرادـن ، باوج  هک  هچ  ینعی  .مینک  لوبق  میمهفب و  لـیلد  اـب  دـیاب  هقح  هگا  .میراذـب 
باوج متالاؤس  همه  هب  هک  مدرک  ادیپ  ور  یـصخش  هرخالاب  هدب  ومباوج  هنوتیمن  سک  چیه  مدرکیم  لایخ  هک  متـشاد  یتالاؤس  یتقو 

.داد

؟ دوب یک  دنتفگ : مه  اب  اههچب  یهمه  هعفد  کی 

هـشیمن دادن ، باوج  منوا  هگا  هزات  .نیـسرپب  شزا  ور  الاؤس  نیمه  هسلج  نیمه  وت  اج  نیا  شمرایم  هگید  هتفه  هرادـن ، يراک  متفگ :
.دهد خساپ  نامتالاؤس  هب  دیایب و  نامهسلج  هب  نم  تسود  دعب  یهسلج  میتشاذگ  رارق  مه  اب  همه  هصالخ  .هرادن  باوج  میگب 

***
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متفه لصف :

نم يراهب  لگ  - 1

نیمز ياهگر  رد  تایح  دوب و  هتفرگ  ناج  ملاع  .دیـسریم  ماشم  هب  ریذـپلد  ياـهحیار  لـگ و  يوب  اـج  همه  .دوب  هدیـسر  هار  زا  راـهب 
رد زبس  ياهخاش  ای  لگ  يدبـس  یـسک  ره  دوب و  لگ  اج  همه  دروآیم  هارمه  هب  يدایز  ياهلگ  دوخ  اب  راهب  مدوب  هدینـش  .دوب  يراج 

غاب و ره  هب  هناخلگ ، یشورفلگ ، ره  هب  مدز ، رس  اج  ره  هب  .متـشاد  شتـسود  یلیخ  هک  متـشگیم  یلگ  لابند  هب  نم  اما  .تشاد  تسد 
لگ اب  اما  متشاد  تسود  ار  راهب  .متفاین  نآ  رد  ار  دوخ  لگ  یناتسوب ،
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هب يراز  اب  ار  مناتسد  .تسیلاخ  لگ  کی  ياج  غیرد ، اما  هتفکش ، اهلگ  هدیسر  راهب  متفرگ ؛ غارس  همه  زا  .تشاد  يرگید  گنر  نم 
: متفگ ولگ  رد  یضغب  اب  مدرک و  دنلب  نامسآ  يوس 

!؟ سگرن لگ  وک  سپ  دموا ، مه  راهب  ایادخ 

دوب و هدرک  تقفاوم  نم  ياضاقت  اب  متسود  هک  نیا  زا  یلو  دسرب  هعمج  ات  مدرکیم  يرامـش  زور  .تشذگ  رید  یلیخ  میارب  هتفه  نآ 
دیـسر و ارف  هعمج  هرخالاب  .دـنکیم  عناق  ار  اههچب  وا  مدوب  نئمطم  مدوب و  لاحـشوخ  یلیخ  دـنک  تکرـش  ام  هسلج  رد  دوب  هداد  لوق 

جایتحا ام  مسج  هک  روط  نومه  تفگ : درک و  رکشت  هسلج  لیکشت  تباب  اههچب  زا  شیاهفرح  يادتبا  رد  متسود  .دش  لیکشت  هسلج 
ام حور  رکف و  مک  مک  هشابن  تاسلج  نیا  هگا  هشب و  عابشا  دیاب  مه  ام  رکف  هراد ، هیذغت  هب  زاین  مه  حور  هراد ، تیوقت  هیذغت و و  هب 

هجوت شهب  دیاب  هک  ياهتکن  اما  هنیسحت ، لباق  یلیخ  امش  راک  سپ  هدیم ، تسد  زا  وشدوخ  تمالس  يرکف  ياهبورکیم  لباقم  رد  ار 
لثم نوشهمه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .نریگب  دای  ور  یطاطخ  رنه  نریگب  میمصت  امـش  لثم  نووج  ات  دنچ  نینک  ضرف  امـش  هنیا : تشاد 

يرکفمه و اب  انیا  .نش  یم  لوغـشم  ننکیم و  هیهت  یطاـطخ  هب  طوبرم  لـیاسو  ذـغاک و  ملق و  يدادـعت  دنتـسه  مه  حطـس  رد  مه و 
نوشتفرـشیپ نووارف ، تمحز  دایز و  تقو  فرـص  اب  اما  هشیم  رتهب  لبق  زا  نوشطخ  نریگیم و  دای  ییاـهزیچ  کـی  هک  همولعم  تقد ،

هتشاد نتشون  رد  یهابتشا  هنکمم ، هزات  همک ،
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هک ننک  توعد  صـصختم  کی  زا  رفن  دنچ  نیمه  هگا  اما  ننک ، یطاطخ  تسردان  هشیمه  يارب  هنک  تداع  مه  نوشتـسد  هک  نشاب 
ناما رد  مه  تاهابتـشا  زا  نراد و  تفرـشیپ  رتمک ، تمحز  اب  مک و  تدم  رد  ننک ، طخ  نیرمت  وا و  ییامنهار  اب  نوشعمج و  وت  دایب 

.نتسه

اروف نم  تسود  .هدوب  نیمه  ام  هابتـشا  نیدز ، لاخ  هب  تسرد  امـش  تفگ : دوب  هدمآ  شـشوخ  لاثم  نیا  زا  یلیخ  هک  اههچب  زا  یکی 
.میتسه امش  تمدخ  ام  الاح  میرذگب ، تفگ : درک و  عطق  ار  وا  فرح 

؟ هچ ینعی  راظتنا  - 2

ماـما رظتنم  مینوتیم  روطچ  اـم  هچ و  ینعی  راـظتنا  الـصا  هک  دوب  نیا  دـش  حرطم  هسلج  يوت  هک  یلاؤس  نیلوا  لـبق  یهتفه  متفگ : نم 
.میشیم نونمم  یلیخ  نینک ، عورش  اج  نیمه  زا  هگا  میشاب ؟ نامز 

هناـخ اتـسور ، کـی  وت  هگا  منکیم : لاؤس  امـش  زا  اذـل  میـسرب ، بوـخ  نشور و  باوـج  کـی  هب  مه  اـب  ماوـخیم  نم  تفگ : متـسود 
دعب میدموا و  گنت  هب  هگید  يرامیب  یگدولآ و  زا  مینکب ، يرکف  کی  دیاب  نگب  نشب  عمج  مه  رود  مدرم  نشاب ، هتـشادن  تشادهب 

کشزپ نوا  ندمآ  رظتنم  هک  اهنیا  امش  رظن  هب  نتسرفب ، اتـسور  نوا  يارب  کشزپ  کی  دننک  اضاقت  نالؤسم و  هب  دنـسیونب  همان  کی 
هگا و  ندب ؟ ماجنا  يراک  هچ  تسا  هتسیاش  ننکیم و  هچ  نتسه 
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بیبط رظتنم  یتمالـس و  تشادهب و  یگزیکاپ و  بلاط  ندش و  هتـسخ  عضو  نوا  زا  هک  یمدرم  نیا  يارب  نیـشاب  اتـسور  نوا  وت  امش 
؟ نیراد ياهیصوت  هچ  نتسه 

طیحم اـههناخ و  فارطا  رد  ور  اـههلابز  مینکن ، رتهدولآ  ور  طـیحم  میـشاب  ممـصم  همه  دـیاب  لوا  مگیم  نم  تفگ : اـههچب  زا  یکی 
.اراک روج  نیا  مینکن و و  هدولآ  ور  همشچ  بآ  میزیرن ، یگدنز 

؟ یچ هگید  نیرفآ ، تفگ :

زا یـضعب  اما  هنکیم ، ام  هب  اههیـصوت  یلیخ  دایب  یتقو  میتسین و  دـلب  ام  هک  هدـلب  افرح  یلیخ  رتکد  هک  همولعم  تفگ : اـههچب  زا  یکی 
وا فرح  هب  میراد  تسود  ام  میـشاب  هداد  نوشن  شهب  دـموا  یتقو  هک  مینک  لمع  اـهنومه  هب  مینودـیم ، ور  وا  ياهروتـسد  اـهراک و 

.میسرب تشادهب  یگزیکاپ و  لامک  هب  مینک و  شوگ 

ریـش فرظ  يور  نیروشب ، ور  لیاسو  هیقب  ریـش و  فرظ  نوتاتـسد و  نیـشودب  ور  واگ  ریـش  نیاوخیم  یتقو  هگیم  نوا  مینودـیم  الثم 
.مینک لمع  نوشهب  مک  تسد  مینودیم  هک  ور  انیا  ...و  نیزادنب  هچراپ 

؟ یچ هگید  .نیریم  شیپ  بوخ  هبوخ ، یلیخ  تفگ :

، میشاب وا  ياهروتسد  ماجنا  هدامآ  دیاب  همه  هک  نیا  زا  ریغ  ننک ، يراکمه  نوا  اب  دیاب  رفن  دنچ  دایب  رتکد  یتقو  هرخالاب  متفگ : نم 
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.مینک کمک  وا  هب  مینوتب  هک  مینک  فیدر  ونوماراک  مینک ، هدامآ  ونومدوخ  دیاب  ام  سپ  .نشاب  وا  کمک  دیاب  اصوصخم  رفن  دنچ 

.نیدب همادا  بوخ ، هبلاج ، یلیخ  يدرک ، هراشا  یبلاج  یلیخ  یهتکن  هب  هللا ! كراب  تفگ :

هب ریگفک  هک  نیا  لثم  اما  دنتشاد  یبوخ  ساسحا  یگمه  دوب ، هدش  بلاج  يدج و  یلیخ  هسلج  دندوب ، هتفر  ورف  رکف  هب  همه  اههچب 
اتـسور مدرم  زا  یـضعب  هنکمم  مگب ؛ يزیچ  کی  مه  نم  تفگ : متـسود  دوخ  .تشادن  يرگید  فرح  یـسک  دوب ، هدروخ  گید  هت 

لابقتـسا شزا  یلیخ  دـموا  هک  مه  یتقو  نشاـبن و  وا  ندـموا  قاتـشم  یلیخ  مه  تهج  نیمه  هب  ننودـن ، ور  کـشزپ  ندـموا  تیمها 
.هنوا زا  لابقتسا  يارب  انوا  ندرک  هدامآ  اتسور و  يوت  کشزپ  روضح  تیمها  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  مهم  ياراک  زا  یکی  .ننکن 

رتکد ندـموا  تیمها  هک  نشاب  مه  رفن  ود  یکی  هنکمم  هزات  تفگ : دوب  هداتفا  راک  هب  شزغم  فرح  نیا  اب  اـیوگ  هک  اـههچب  زا  یکی 
لیلد نیمه  هب  نپاچیم و  ومدرم  ننکیم ، هدافتـساءوس  مدرم  لهج  زا  داین  هگا  هتفایم و  رطخ  هب  نوشعفانموا  ندموا  اب  یلو  ننودیم  ور 

.ننکیم بارخ  ومدرم  رکف  ننکیم و  تفلاخم  رتکد  ندموا  اب 
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.درک يرکف  کی  مه  دارفا  روج  نیا  يارب  دیاب  .هیمهم  بلطم  منیا  هتسرد ، تفگ : متسود 

.نریگب ربـخ  دوز  هب  دوز  نشاـب و  نوشتـساوخرد  ریگیپ  دـیاب  اتـسور  مدرم  هک  هـنیا  هـسریم ، نـهذ  هـب  هـک  ياـهتکن  نـیرخآ  بوـخ 
.نتسرفب ور  کشزپ  رتدوز  هچ  ره  نالوئسم  ات  ننک  رارکت  ونوشاضاقت 

اهزور نیا  اـقافتا  تساتـسور و  نومه  اـم  ياـیند  نینک  ضرف  .هشیم  یچ  راـظتنا  ياـنعم  مینیبب  میـشیم  دراو  نومدوخ  ثحب  هب  ـالاح 
ور ام  يایند  هک  میتسه  یبیبط  رظتنم  ایند  مدرم  ام  هدـکهد و  نیا  بوخ  .یناهج  یهدـکهد  هب  هشیم  ریبعت  ایند  زا  هک  دیدینـش  یهاگ 

: دیاب ام  سپ  .هشیم  نشور  راظتنا  ینعم  نیا  اب  نشاب ، مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  نومه  ناشیا  هک  هنک  هزیکاپ 

.مینک زیهرپ  تیذا  بلقت و  غورد و  زا  مینکن و  هانگ  هک  میشاب  ممصم  ام  زا  مودک  ره  ینعی  مینکن ، رتهدولآ  ور  طیحم  - 1

میـشاب راکتـسرد  مینک ، تمدخ  نامیتی  هب  ارقف ، هب  میـشاب  مه  کمک  مینک ، لمع  میراد  یهاگآ  نوشهب  هک  ییاهیبوخ  نومه  هب  - 2
.مینک بیغرت  اهیبوخ  نیا  ماجنا  هب  مه  ور  نارگید  ...و 

.میشاب ترضح  ناراکمه  نازابرس و  زا  ات  مینک  هدامآ  ونومدوخ  - 3

.نشاب ترضح  ندمآ  بلاط  همه  ات  مینک  هاگآ  نوا  تاکرب  ترضح و  روهظ  تیمها  هب  تبسن  ور  مدرم  - 4
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میدـن هزاـجا  مینک و  یلمع  يرکف و  یهلباـقم  ننک  ینکفاههبـش  ننوشکب و  فارحنا  هب  ور  مدرم  ناوـخیم  ادـمع  هک  یناـسک  اـب  - 5
.ننک فرحنم  ومدرم 

.مینک قیوشت  راک  نیا  هب  ور  نارگید  مینک و  اعد  دایز  ترضح  جرف  يارب  - 6

مهم لاؤس  کی  - 3

لثم هعماج  هنووارف و  رایـسب  هاـنگ  فارحنا و  هنیمز  هک  یلعف  عضو  نیا  اـب  دیـسرپ : اـههچب  زا  یکی  دیـسر  اـج  نیا  هب  تبحـص  یتقو 
داوخب بآ  لطـس  کی  اب  یـسک  هک  تسین  نیا  لثم  ایآ  هراد و  ياهدـیاف  هچ  ام  تیلاعف  هزوسیم  هراد  هشاـب  هتفرگ  شتآ  هک  یلگنج 

؟ هنک شوماخ  هنتخوس ، لاح  رد  ور  یلگنج 

مامت هشیمن  هک  هنوهب  نیا  هب  دیابن  هثداح  رطخ و  ماگنه  رد  الوا  دـینیبب  .هنکیم  قرف  امـش  لاثم  اب  یلیخ  ام  یهلاسم  هن  تفگ : متـسود 
ندـموا دـیما  هب  هنوخ  نوا  ناـبحاص  یلو  هتفرگ  شتآ  ياـهنوخ  دـینیبب  امـش  رگا  .درکن  یمادـقا  تسـشن و  مورآ  درک  عفد  ور  رطخ 

؟ نینکیمن کش  نوشلقع  تمالس  رد  نینکیمن و  تمالم  ور  اهنوا  نروخیم ، ياچ  نتسشن و  تحار  يرانک  رد  یناشنشتآ 

دوخ حالصا  تهج  رد  میشکب و  تیلاعف  زا  تسد  هدایز  داسف  فارحنا و  یهنیمز  همهم و  رطخ  هک  لیلد  نیا  هب  دیابن  مه  ام  سپ 
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ساسحا نادسفم  دسافم و  لباقم  رد  نومدوخ ، ناوت  تردق و  میشاب و  نومدوخ  ام  رگا  هتـشذگ ، نیا  زا  .میرادنرب  یمدق  نارگید  و 
تقو نوا  دوب و  دهاوخ  ام  نابیتشپ  دنوادخ  مینک ، زاغآ  ور  تیلاعف  ادـخ  هب  لکوت  اب  ادـخ و  ياضر  ضحم  یتقو  اما  مینکیم  فعض 

.داد ماجنا  یگرزب  ياهراک  ناوتیم  دنوادخ  يرای  ادخ و  فطل  اب  میتسین و  فیعض  اهنت و  ام  هگید 

هک مه  رفن  کی  اج  نیا  .هنکیم  قرف  هگید  ياهزیچ  اب  اـهنوا  ییاـمنهار  تیادـه و  اـهناسنا و  نداد  تاـجن  هک  هکنیا  هگید  یهتکن  و 
هدـنز ور  اـهناسنا  یهمه  هک  هنیا  لـثم  هنک  هدـنز  ور  ناـسنا  کـی  یـسک  هگا  نآرق ، یهدوـمرف  هـب  .هراد  شزرا  یلیخ  هـشب  تیادـه 

ایرد رد  دیدش  نافوط  رثا  رد  یتشک  کی  هگا  الثم  هراد  شزرا  یلیخ  یمـسج  تهج  زا  ناسنا  کی  تاجن  هک  روط  نومه   (1) .هدرک
تردق طقف  هک  نینودب  اما  نیـشاب  ایرد  رانک  امـش  نشاب و  ندش  قرغ  لاح  رد  یتشک  نوا  نارفاسم  زا  يدایز  دارفا  هنکـشب و  مهرد 

نم هراد  ياهدیاف  هچ  الاح  نشیم ، قرغ  نراد  همه  نیا  نیگیم  نوتدوخ  اب  امـش  ایآ  تروص  نیا  رد  نیدـب ، تاجن  ور  رفن  ود  نیراد 
؟ مدب تاجن  ور  رفن  ود 

لهج و يایرد  رد  اهناسنا  ندـش  قرغ  رتمهم  هلاسم  نیا  زا  نینک ، تقد  بوخ  ـالاح  .نیدـیم  تاـجن  ور  رفن  ود  نومه  اـمتح  زگره ؛
مینودیم ام  هچ  رگ  سپ  .تساهنوا  يدوبان  یناور و  يرکف و  یگدولآ 
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مینک شالت  نومهعماج  نومدوخ و  لامک  یهاـگآ و  تهج  رد  رادـقم  ره  مینک ، تمدـخ  همه  هب  مینک و  حالـصا  ور  همه  مینوتیمن 
.هتمینغ هراد و  شزرا 

؟ مینک هانگ  روهظ  رد  لیجعت  يارب  دیاب  - 4

نامز ماما  روهظ  یهلاسم  باسح  نیا  اب  اما  میتفرگ  ونوملاؤس  باوج  ام  هبوخ و  حـضاو و  یلیخ  امـش  يافرح  تفگ : اـههچب  زا  یکی 
ماما نگیمن  هگم  .هتفایم  ریخات  هب  یه  روهظ ، هک  مینک  شالت  نارگید  ندش  بوخ  تهج  رد  میـشب و  بوخ  همه  ام  هگا  هشیم ؟ یچ 

میدـب جاور  ور  ملظ  هگا  نایم و  رترید  ترـضح  میریگب  ور  ملظ  يولج  ام  هگا  سپ  هشب ؟ روج  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  دایم  یتقو  نامز 
؟ هیلعج یگتخاس و  ثیدح  نیا  ای  هروط  نیمه  اعقاو  ایآ  ننکیم  روهظ  ترضح  هشیم و  رپ  ایند  رتدوز 

: هنیا هتکن  نوا  .مدیم  حیـضوت  ور  ثیدح  يانعم  دعب  مدب ، رکذـت  امـش  تمدـخ  ور  هتکن  کی  لوا  نم  مودـک ، چـیه  تفگ : متـسود 
ای رـس  حالـصا  دـننام  یتیمهاـمک  لـئاسم  رد  اـم  یتـح  هحرطم و  صـصخت  هلاـسم  ینف  یملع و  یهتـشر  ره  رد  زورما  هک  روطنومه 

نیرتمهم و زا  هک  یسانشثیدح  مینکیم ، هعجارم  هتشر  نوا  رد  دارفا  نیرتصصختم  هب  مینوتب  رگا  هکلب  صـصختم و  هب  شفک  نتخود 
مه میراد و  یقیال  ناصصختم  مه  هنیمز  نیا  رد  هناتخبشوخ  هشاب و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  هنوتیمن  تسام  یگنهرف  لئاسم  نیرتیتایح 

باتک
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ام یهقیلـس  رکف و  اـب  اـی  مدـیمهفن  تسرد  ور  ثیدـح  کـی  ياـنعم  هکنیا  درجمب  مینوتیمن  اـم  اذـل  هدـش ، هتـشون  يدنمـشزرا  ياـه 
یهمه یگتخاـس ، ثیداـحا  دوجو  لـیلد  هب  مینوتیمن  هک  روط  نوـمه  هیگتخاـس ؛ ثیدـح  نیا  هک  مینک  مکح  اروـف  دوـبن  گـنهامه 
حیحص ثیداحا  مه  ناصصختم ، هب  هعجارم  اب  هکلب  میراذگب ، رانک  دنتـسه  ام  یگنهرف  یملع و  میظع  ياههیامرـس  هک  ور  ثیداحا 

هک دشیم  ببس  اهیتسردان  دوجو  هگا  .مینکیم  هدافتسا  اهنوا  زا  میرایم و  تسدب  ور  اهنوا  ریسفت  موهفم و  مه  مینکیم و  ییاسانـش  ور 
دوجو لیلد  هب  مه  الط  زا  مینکن و  هدافتـسا  یبلقت  سانکـسا  دوجو  لیلد  هب  مه  سانکـسا  زا  دیاب  سپ  مینکن  هدافتـسا  اهتـسرد  زا  ام 

صخـشم ور  اهلدـب  ننکیم ، ییاسانـش  ور  یبلقت  ياهـسانکسا  نف  لها  تحار  یلیخ  مینیبیم  اـما  مینک ، رظن  فرـص  یلدـب  تـالآتنیز 
.هروط نیمه  مه  ثیدح  دروم  رد  ننکیم ؛

هب ور  اهنوا  هشیم  هک  میراد  يددـعتم  تایاور  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  روهظ  دروم  رد  نیدرک ؛ حرطم  امـش  هک  یلاؤس  دروم  رد  اـما 
ترضح روهظ  جرف و  رد  لیجعت  تلع  حالطصا  هب  رثوم و  ترضح  روهظ  رد  هک  يروما  تایاور  یـضعب  رد  .درک  میـسقت  هتـسد  ود 

.هدش فیصوت  راگزور  ياوه  لاح و  طیارش و  تایاور  یضعب  رد  هدش و  یفرعم  نتسه 

بیبط ات  يداـیز  یهلـصاف  يداـبآ و  رهـش و  زا  رود  میتسه  ياـهقطنم  رد  نینک  ضرف  .منزیم  یلاـثم  هشب  رتنـشور  بلطم  هکنیا  يارب 
نفلت ام  هروخیم و  مه  هب  شلاح  اجنوا  رد  یسک  اقافتا  میراد و 
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هلاسم ات  ود  یطیارـش  نینچ  رد  ـالاح  هنکیم ، ندـیراب  هب  عورـش  مه  فرب  ناـمز  نومه  رد  .مینکیم  بیبط  ندـموا  ياـصاقت  مینزیم و 
تـسیب هسرب ، رتـکد  اـت  هکنیا  هگید  داـیم و  رتدوز  رتـکد  مینک  اـضاقت  رتیدـج  میریگب و  ساـمت  ررکم  هگا  هکنیا  یکی  هشیم ، حرطم 

ونوماـضاقت اـم  هگا  ینعی  هبیبط ، ندـموا  تلع  یلوا  هنکیم !؟ قرف  مه  اـب  ردـقچ  فرح  اـت  ود  نیا  .هشیم  عمج  مه  يور  فرب  تناـس 
اهفرب ندـش  دایز  هطیارـش و  ینیبشیپ  طقف  یمود  اما  .هراد  ریثاـت  بیبط  ندـموا  رتدوز  رد  اـعقاو  میـشاب ، ریگیپ  مینک و  حرطم  رتیدـج 

، دایب رتدوز  رتکد  ات  میزیرب  مه  ور  اجنیا  میرایب  ور  هگید  ياهاج  يافرب  نیایب  هگب  یسک  هگا  الاح  سپ  دایب  امتح  رتکد  هشیمن  ثعاب 
؟ هدرک هابتشا  ردقچ 

روهظ ندـش  رتدوز  رد  اهنیا  یگدامآ ، بسک  ندرکن ، هانگ  ندرک ، اعد  لثم  اـهراک  یـضعب  .هروط  نیمه  مه  روهظ  هلاـسم  دروم  رد 
روهظ رتدوز  مینک ، ملظ  رتشیب  ام  رگا  هک  تسین  روط  نیا  زگره  هروهظ و  طیارش  ینیبشیپ  روج  ملظ و  زا  ایند  ندش  رپ  اما  نراد  ریثات 
ماـما لوـق  زا  یثیدـح  رد  ـالثم  .میدـش  یهن  هاـنگ  ملظ و  زا  میدـش و  قـیوشت  لوا  دراوـم  نوا  هـب  تاـیاور  رد  اذـل  و  هـشیم ؛ قـقحم 

: مینوخیم روط  نیا  مالسلا ) هیلع  ) قداص

هل ناک  هدـعب  مئاقلا  ماق  تام و  ناف  رظتنم  وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لـمعیل  رظنیلف و  مئاـقلا  باحـصا  نم  نوکی  نا  هرـس  نم  »
(1)« .هکردا نم  رجا  لثم  رجالا  نم 

ص:69

2 ح9 ص497. باب  10 لصف رثالا  بختنم  - 1

دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  www.Ghaemiyeh.comتفگ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13281/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
http://www.ghaemiyeh.com


دشاب و ترضح  نآ  رظتنم  دیاب  دشاب  مالسلا -) هیلع  ) يدهم ترضح  قح - رب  یهدننک  مایق  باحـصا  زا  دراد  تسود  سک  ره  ینعی 
تایـصوصخ نیا  اب  رگا  لاح  دشاب ، هتـشاد  هدیدنـسپ  قالخا  دنک و  زیهرپ  هانگ  زا  دشکیم  ار  ترـضح  نآ  راظتنا  هک  یلاح  رد  دیاب 

، ترـضح نآ  نامز  رد  دـننکیم و  كرد  ار  ترـضح  هک  دراد  ار  يدارفا  نامه  شاداپ  رجا و  دورب ، ایند  زا  ترـضح  نآ  مایق  زا  لبق 
.دنناشیا روای 

هانگ ملظ و  سپ  ندرک ، هیـصوت  قالخا  یکاـپ و  هب  یهن و  هاـنگ  زا  ور  اـهناسنا  تیاور  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما مینکیم  هظحـالم 
.هنامز نوا  لاوحا  عاضوا و  طیارش و  زا  یفیصوت  هکلب  هشاب و  ترضح  ندموا  ثعاب  هک  تسین  يزیچ 

؟ منک حرطم  هدرک  لوغشم  شدوخ  هب  ومنهذ  اهتدم  هک  ار  یلاؤس  منوتیم  منم  تفگ : اههچب  زا  یکی  دیسر  اجنیا  هب  تبحص  یتقو 

.مینک ادیپ  یخساپ  نومتالاؤس  يارب  هک  میدش  عمج  مه  رود  نیمه  يارب  ام  دییامرفب ، تفگ : متسود 

ملظ هشیم و  نوگرگد  ایند  نتکرب و  ریخ و  رپ  دـیفم و  ایند  يارب  یلیخ  ننک  روهظ  نامز  ماما  یتقو  هک  میراد  لوبق  ام  دـینیبب ، تفگ :
ناوخیم هک  يراگزور  نومه  هگا  دشیم ، روطچ  الصا  نراد و  ياهدیاف  هچ  مدرم  يارب  نتـسه  بیاغ  هک  الاح  یلو  هشیم ، نکهـشیر 

دعب ندیسریم و  یگلاس  لهچ  هب  الثم  ندشیم ، دلوتم  دننک  روهظ 
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؟ ندرکیم روهظ 

، ترـضح روهظ  راثآ  یکی  هشیم ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  یتهج  زا  مدرم  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تاکرب  راـثآ و  تفگ : متـسود 
ملع و لدـع و  شرتسگ  رقف و  لهج و  ملظ و  نتفر  نیب  زا  لثم  داـیم ؛ دوجو  هب  ترـضح  ماـیق  روهظ و  ماـگنه  هک  يراـثآ  نوا  ینعی 
ام هکنآ  نودـب  دـنراد  دوجو  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  نیمه  ینعی  ترـضح ، دوجو  راـثآ  مود  و  ملاـع ؛ یهمه  رد  ادـخ  یگدـنب 
زا تدم  نیا  رد  مدرم  دشیم  دلوتم  هدنیآ  رد  دوبیمن و  ماما  رگا  هک  هراد  يدایز  تاکرب  دئاوف و  ناشدوجو  لصا  .مینیبب  ور  ترـضح 

عوضوم ور  هلأسم  نیمه  نیـشاب  قفاوم  هگا  هک  هنیا  نم  داهنـشیپ  اما  همود ، مسق  نیا  زا  امـش  لاؤس  ندوب  مورحم  تاکرب  راـثآ و  نوا 
حرطم و ور  بلاطم  دـعب  هسلج  رد  هعلاطم و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يدوجو  راثآ  یهرابرد  دـعب  هسلج  ات  ام  یهمه  میدـب و  رارق  قیقحت 

.مینک يدنبعمج 

؟ میریگب کمک  مینوتیم  ییاهباتک  عبانم و  هچ  زا  روظنم  نیا  يارب  تفگ : اههچبزا  یکی  یلو  دندرک  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  اههچب 

اب راونـالاراحب  یهمجرت  هک  دوـعوم  يدـهم  زین  برغم و  دیـشروخ  لـثم  ییاـهباتک  .منکیم  یفرعم  باـتک  دـنچ  نم  تـفگ : متـسود 
ثحب رد  اهباتک  نیا  تیودهم  تماما و  باتک  و  هنامز ، ماما  هب  طوبرم  هک  راونالاراحب  زا  یـشخب  نوا  همجرت  هتبلا  هیبوخ ، ياهیقرواپ 

.نتسه یبوخ  ياهکمک  ام ،
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.تفای همتاخ  نامهتفه  نآ  یهسلج  دشاب  رابرپ  دیفم و  هسلج  هدنیآ  یهسلج  هک  دیما  نیا  اب 

***
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متشه لصف :

برغم دیشروخ  - 1

ار دوخ  ناشن  دنزیم و  رس  اهنآ  قفا  زا  دیشروخ  وترپ  نیلوا  هک  دنشورفیم  رخف  راید  نیا  نامدرم  دناهدیمان و  باتفآ  نیمزرس  ار  قرش 
هک ادـخ  نانموم  نارظتنم و  زج  هنک ؛ عولط  برغم  زا  دیـشروخ  يزور  هک  دـجنگیمن  اـهرواب  رد  الـصا  اـما  .دـنهدیم  رارق  دیـشروخ 
ارم یسک  هچ  دروآیمرب  ادن  دنزیم و  هیکت  نیمز  يور  یهناخ  نیرتراوتسا  راوید  رب  دنکیم و  عولط  برغ  زا  تلادع  دیـشروخ  دننادیم 

یخساپ نم ، نوچ  نارگید  نم و  ایآ  زور ، نآ  رد  دنکیم ؟ يرای 
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تـسا نیا  نامخـساپ  ای  میوشیم ؟ هدناماو  راسمرـش و  هدنام ، ولگ  رد  ییادص  اب  میربیم و  ورف  نامناهانگ  نابیرگ  رد  رـس  ایآ  میراد ؟
ار راظتنا  اهنرق  اهلاس و  درگ  هدـید ، کشا  اب  .مزیوآیم  ترهم  رپ  نماد  رب  ار  شیوخ  يانمت  رهمرپ  ناتـسد  نم ، بوبحم  نم ، ماـما  هک 

راـگزور رد  هک  ینادـیم  میوگیم  منکیم و  تسدـقم  دوـجو  شکـشیپ  ماـهدرکن  يرپـس  ترادـید  دـیما  اـب  زج  ار  يرمعو  میوـشیم ،
اعقاو .منک  ظفح  ار  نامیا  تلادع و  ياهرگنس  نیرخآ  متشاد  تسود  هک  مدوب  یکچوک  زابرس  ملاع ، نارگمتـس  ملظ  یگدنامرد و 

.منیبشوخ ادخ  يرای  هب  هک  منادیم  طقف  داد ، مهاوخ  وا  يادن  هب  یخساپ  هچ  منادیمن 

هدـنارذگ مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  مان  داـی و  اـب  ار  هتفه  کـی  .دنتـشاد  يرگید  قوش  روش و  ياـههچب  لوا  ناـمه  زا  هسلج ، نآ  رد 
.دندوب هدرک  تکرش  هسلج  رد  رپ  تسد  اب  یگمه  دندوب و  هتشون  یبلاطم  دندوب ، هدرک  هعلاطم  دندوب ،

( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  دوجو  راثآ  ینعی  هسلج  عوضوم  دروم  رد  دش  رارق  دش و  زاغآ  متـسود  یتامدقم  ياهتبحـص  اب  هسلج  یتقو 
ره دش  رارق  اما  دنـشاب  ثحب  رگزاغآ  هک  دندوب  بلطواد  همه  مینک ، تبحـص  دـننیبیمن  ار  ناشیا  مدرم  دنتـسه و  بیاغ  هک  یلاح  رد 

.دنناوخب ناشیاههتشون  يور  زا  ای  دنهدب  حیضوت  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما دوجو  راثآ  زا  دروم  کی  اههچب  زا  مادک 

مدیمهف .مدروخرب  یمهم  یهلاسم  هب  نم  تفگ : اههچب  زا  یکی 
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ره رد  ماما  ای  ربمایپ  هنکیم و  هدافتـسا  هطـساو  زا  ناگدنب  هب  دوخ  ياطع  ضیف و  ندـنوسر  رد  هک  هنیا  دـنوادخ  ياهتنـس  زا  یکی  هک 
ای لاح  دیاب ، امتح  وا  .هشابن  وا  هک  درک  روصت  هشیمن  الصا  اذل  و  همدرم ، هب  ادخ  فطل  ضیف و  ندنوسر  یهطـساو  نیرتگرزب  ینامز 

متـشون یباتک  زا  هک  ور  یتارابع  بلطم  نیا  ندـش  رتنـشور  يارب  نیدـب  هزاـجا  رگا  .نمورحم  شندـید  زا  اـی  ننیبیم  ور  وا  مه  مدرم 
: منوخب نوتارب 

هب یتسه  ادـبم  زا  ضیف  قلعت  یگنوگچ  نتـسناد  تسا و  تطاـسو  ضیف و  یهلاـسم  تخانـش ، تفرعم و  لـئاسم  نیرتـگرزب  زا  یکی 
.اهیتسه اهتسه و 

ضیف و یهلاـسم  .ددرگ  لاـصیا  تادوجوم  هب  دوش و  هتفرگ  ضاـیف  أدـبم  زا  برقم  لـباق و  ياهطـساو  قیرط  زا  دـیاب  هراوـمه  ضیف 
هدـش دای  قولخم  نیتسخن  ناونع  هب  ثیداحا  ینید و  فراعم  رد  ضیف ، یهطـساو  زا  .تسا  هدوب  حرطم  نهک  ناراگزور  زا  تطاسو 

.تسا

اما تسین ؛ ینخـس  تسا  هتفای  ققحت  دـنوادخ  لعف  هب  امامت  تسه ، دوجو  ملاع  رد  هچنآ  تاـنئاک و  رارـسا  یتسه و  یهمه  هکنیا  رد 
، تادوجوم ریاـس  هب  یهلا  ضیف  شرتـسگ  یهمـشچرس  تسا و  هطـساو  اـب  ینادو  یلاـع  تادوجوم  هب  ضیف  قلعت  هک  تسا  نیا  عقاو 

.تسادخ یلو  ضیف ، یهطساو  نامه  ینعی 
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یهمه ببـس  دوخ  وا  دراد و  ياج  یتسه  نتم  نطب و  رد  یلو  هنوگ  نیدـب  .تسا  ناضَیَف  یهطقن  نیتسخن  ماما ) ای  ربماـیپ  ) یلو دوجو 
.تساهششخب هضافا و 

یلع و ینعی  ماما  ربمایپ ، زا  تباین  هب  ربمایپ و  تسا ، یکی  یجراخ  قادصم  رد  یعیرـشت ، ضیف  یهطـساو  ینیوکت و  ضیف  یهطـساو 
درادن و ترشاعم  مدرم  اب  هچ  رگ  تبیغ  رصع  رد  ماما  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  تشذگ  هچنآ  رد  تقد  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) یلع دالوا 
رد هچ  ملاع و  نیا  خرچ  شدرگ  تهج  رد  هچ  ملاع ، رد  یهلا  تاـکرب  اـهتمعن و  اهـضیف و  یهمه  دـهدیمن ، لیکـشت  هقح  تموکح 

روـضح هکلب  تسین  بیاـغ  زگره  وا  ینعم  نیا  هب  (1) و  دـسریم مدرم  هب  وا  تطاسو  اـب  وا و  قیرط  زا  مدرم  لاـمک  تیادـه و  تهج 
: میناوخیم ترضح  نآ  ترایز  تالمج  زا  یکی  رد  اذل  دراد و  هعماج  رد  لاعف  يدج و 

(2)« .یفختال یتلا  هللا  هجح  ای  کیلع  مالسلا  »

.دنوادخ ناهنپان  تجح  يا  وت  رب  دورد 

ایندب نامزلارخآ  نامه  رد  نامز  ماما  دوشیمن  ایآ  دوب  هتفگ  لبق  یهسلج  رد  هک  اههچب  زا  یکی  ناهگان  دیسر  اجنیا  هب  تبحـص  یتقو 
يدیلک ردقچ  ملاع  رد  نامز  ماما  شقن  هک  مدش  نشور  الاح  نم  هبلاج ، یلیخ  تفگ : صاخ  یلاحشوخ  قوذ و  اب  دندمآیم ؟
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؟ دوش یم  اطع  مدرم  هب  اج  نآ  زا  هک  یهلا  تمحر  نآ  تساجک  یتوی  هنم  يذلا  هللا  باب  نیا  میناوخ : یم  هبدن  ياعد  رد  - 1
.فرصت صیخلت و  اب  برغم  دیشروخ  زا  لقن  - 2
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.هشاب یلاخ  هیهلا  ضیف  یهطساو  هک  وا  زا  ناهج  هرادن  ناکما  هساسح و  و 

.تشاد دهاوخ  هتشاد و  نیمز  رد  ضیف  یهطساو  تجح و  دنوادخ  ینامز  ره  رد  اذل  هروط و  نیمه  هتبلا  تفگ : متسود 

راثآ اما  .هترـضح  دوجو  رثا  نیرتمهم  نیا  دـیدرک  هراشا  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوجو  راثآ  زا  یبوخ  یلیخ  دروم  هب  تفگ : سپس 
هگا هشیم و  باـسح  ندوـب  یهلا  ضیف  یهطـساو  نـیمه  زا  ییاـههخاش  یگمه  هـک  تـسه  ترـضح  دوـجو  رد  مـه  يرگید  ناوارف 
ماما هب  ناهج  یگتـسباو  ماـن  اـب  دـنراد  یباـتک  اـم  ناـمز  گرزب  ياـملع  زا  یکی  نینک ، هعلاـطم  رتشیب  رتشیب و  دروم  نیا  رد  نیاوخب 

.هداد حیضوت  الماک  اجنوا  ور  هلاسم  نیا  هک   (1) نامز

...نتشون ور  يدراوم  هچ  هیقب  مینیبب  الاح 

هب هک  هینادنمزاین  تساوخرد  هب  خساپ  نادنمتجاح و  جـئاوح  ندروآرب  نامز  ماما  دوجو  دـئاوف  زا  هگید  یکی  تفگ : اههچب  زا  یکی 
.نشیم لسوتم  ترضح  نوا 

هشیم و لسوتم  ترـضح  نوا  هب  یـسک  یتقو  .بیاغ  هچ  نشاـب  رهاـظ  هچ  ینعی  هترـضح ، دوجو  راـثآ  زا  مه  نیا  هلب  تفگ : متـسود 
نوا هب  لسوت  اب  يدایز  عمج  هداتفا و  اهقافتا  نیا  زا  یلیخ  اربک  تبیغ  نامز  رد  ندیم و  وشباوج  ترضح  هنکیم  تجاح  راهظا 
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.یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  - 1
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هب مدرم  یهقالع  زا  مه  اهیضعب  نوچ  اما  ندرک ، يروآعمج  ور  عیاقو  نیا  يدایز  ياهباتک  ندیسر و  نوشدوخ  تجاح  هب  ترـضح ،
الاح .درک  دامتعا  هشیمن  یلقن  ره  باتک و  ره  هب  ندرک  رکذ  نوشباـتک  وت  ور  قثوم  ریغ  ياـیاضاق  ندرک و  هدافتـساءوس  ناـمز  ماـما 

يراتفرگ و ماگنه  رد  ترضح  نوا  هب  لسوت  زا  ياهنومن  هدش و  لقن  قثوم  دارفا  زا  هک  ور  نامز  ماما  هب  تالـسوت  زا  هنومن  کی  نم 
: نینک شوگ  منوخیم ، نوتارب  ور  زا  .مدرک  تشاددای  هیگدنومرد 

ناهفصا ياملع  زا  یکی  لقن  - 2

نم هب  هتبلا  .مورب  ربـنم  هب  ياـهلحم  رد  دـش  رارق  یعمج ، توعد  هب  مدربـیم  رـسب  هسردـم  یهرجح  رد  زونه  هک  یناوج  ماـیا  رد  نم  »
همه اب  ...ینکب  مه  ار  اهنآ  رکف  دیاب  دنراد و  تنوکس  ییاهب  یهداوناخ  دنچ  مورب ، ربنم  تسا  رارق  هک  یلزنم  یگیاسمه  رد  دنتفگ :

تاسلج نایاپ  هک  بش  هد  زا  دـعب  .مدرک  لبقت  ار  رما  نیا  صولخ  روش و  اـب  مدوب  ناوج  نوچ  مدرم ، ياـهیهاوخریخ  شرافـس و  نآ 
.مدش هسردم  مزاع  نم  ماش  فرص  زا  سپ  دش و  لیکشت  ینامهم  سلجم  کی  دوب 

المرب راکـشآ و  ار  هقرف  نیا  ساسا  نالطب  هداد و  نخـس  داد  يرگییاهب  طاسب  ندوب  چوپ  یهرابرد  بش ، هد  نیا  رد  هک  دنام  هتفگان 
.مدوب هتخاس 

رکـشت و نم  زا  یلیخ  دندش و  کیدزن  نم  هب  دنراد  ارم  دـصق  دوب  ادـیپ  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  رفن  دـنچ  ناهگان  هک  هسردـم  هار  رد 
هب يرگید  دیسوبیم ، ارم  تسد  یکی  دندرک ، لیلجت  ینادردق و 
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مهاوخیم هک  متفگ  نم  دیراد ؟ ار  اجک  دصق  هک  دندیـسرپ  دعب  ...دیدرک  نشور  ار  ام  مشچ  امـش  اقح  اقآ ، هک : تخیوآیم  نم  يابع 
.دییایب ام  لزنم  هب  دیورن و  هسردم  هب  ار  بشما  مینکیم  شهاوخ  دنتفگ : اهنآ  هسردم ، هب  مورب 

میدش هک  قاتا  دراو  .دنتـسب  تشپ  زا  ار  رد  میدش  دراو  دندرک ، زاب  ار  رد  .میدیـسر  یمکحم  گرزب و  يرد  هب  میدمآ  هار  يرادقم 
مالس باوج  دندرکن و  نم  ندمآ  هب  یهجوت  چیه  نانآ  دناهتسشن ؛ نیگمشخ  تحاران و  همه  هک  مدید  ار  رگید  رفن  نیدنچ  ناهگان 

درک نم  هب  باطخ  يدنت  هب  اهنآ  زا  یکی  میتسـشن ، ام  هک  دـعب  .دـنراد  یتحاران  ناشدوخ  نیب  دـیاش  مدرک  رکف  نم  .دـندادن  مه  ارم 
نیا ارچ  هک  یکی  هب  مدرک  ور  نم  دوب ) دـیدهت  اب  هارمه  باتع  نیا  (؟ ییوگیم ربنم  يالاب  هک  تسا  ییاـهفرح  هچ  اـهنیا  ...دیـس ! هک :

زا ندیـشک  ماقتنا  دصق  دنتـسه و  ییاهب  همه  اهنیا  هک  مدیمهف  هزات  دیوگیم ! تسرد  هلب  دنتفگ : یگمه  .دـنزیم  فرح  هنوگ  نیا  اقآ 
هچ بوخ ، هک  متفگ  نم  .تشک  میهاوخ  اروت  تسوت و  رخآ  بش  بشما ، هک  دنتفگ : دش و  هدامآ  هنـشد  وقاچ و  هرخالاب  .دنراد  ارم 
هک دینک  هجوت  یلو  درادن ، يراک  هک  نتشک  حلسم ، ياهمدآ  امـش  تسد  رد  رفن  کی  نم  تسا و  دنلب  یلیخ  بش  دیراد ؟ ياهلجع 

.میوگب ینخس 

اب ارم  هک  مراد  ناشیا ) هیرق  ) دنره رد  يریپ  ردام  ردپ و  نم  متفگ : منزب  ار  مفرح  نم  هک  دـنداد  تلهم  وگموگب  تروشم و  لمأت و  اب 
مسرب و یماقم  هب  مناوخب و  سرد  هک  دنداتسرف  رهش  هب  تمحز 
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.دیرادرب نم  نتشک  زا  تسد  اهنآ  رطاخ  يارب  امش  .تسا  نارگ  یلیخ  اهنآ  يارب  نم  گرم  ربخ  نونکا  .منکب  يراک 

.دینک شتحار  هللاای  دیوگیم ، ییاهفرح  هچ  هک  دوب  یخلت  يدنت و  ناشیا  باوج 

نیا اب  امش  متفگ : .وگب  دشاب ، ترخآ  فرح  دنتفگ : .مراد  مه  يرگید  فرح  یلو  دیرادن  ياهلجع  تسا و  دنلب  بش  متفگ : هرابود 
نم ترایز  هب  لاس  ياهلاس  درک و  دنهاوخ  تسرد  یحیرـض  نم  دـقرم  رب  مدرم  دـیروآیم و  دـیدپ  یمیظعتلا  بجاو  یهدازماما  راک 

دییایب سپ  .درک  دنهاوخ  نعل  نیرفن و  دیـشاب ، اهامـش  هک  نم  نالتاق  يارب  مارتحا و  يادا  تمحر و  بلط  نم  يارب  دمآ و  دـنهاوخ 
هچ اهنیا  دینک و  شصالخ  هک  دش  دنلب  ییادص  رـس و  نانچمه  زاب  .دیوش  فرـصنم  راک  نیا  زا  یماندب ، نیا  زا  ناتدوخ  رطاخ  يارب 

ییوضو کـی  گرم  مد  هک  تسا  نیا  مسر  دـیراد ، نم  نتـشک  يارب  مزج  مزع  هک  نوـنکا  سپ  متفگ : هراـبود  نم  تسا ! ییاـهفرح 
یهلاسم نم  دیاش  دندادیم  لامتحا  هکنیا  يارب  دندرک و  لوبق  ارم  داهنـشیپ  نیا  رارـصا ، هب  .میروآ  اج  هب  يزامن  ياهبوت و  میزاسب و 

ماجنا يارب  ناتـسد ، هب  رجنخ  هنـشد و  زا  ياهقلح  رد  ارم  مهد ، ربخ  اههیاسمه  هب  منک و  دایرف  طاـیح  رد  اـت  ماـهدرک  هناـهب  ار  وضو 
ای کب  ثاغتسملا  :» میوگب هبترم  تفه  رخآ  هدجس  رد  مدرک  دصق  مدرک و  عورـش  ار  زامن  وضو ، زا  دعب  نم  .دندروآ  طایح  هب  وضو 

« .نامزلا بحاص 
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زاب رد  ناهگان  هن ؟ ای  دـننک  زاب  هک  دـندوب  ددرم  اهنیا  دـندز ، ار  هناخ  رد  هک  دوب  زامن  يانثا  رد  .مدـش  زامن  لوغـشم  بلق  روضح  اـب 
ارم تسد  زامن ، مامتا  زا  سپ  .منک  مامت   ار  زامن  نم  هک  دنام  رظتنم  نم و  يولهپ  دمآ  دش و  دراو  یـصخش  یتاظحل  زا  سپ  هدـش و 

دنـشکب ارم  هک  دندوب  هنـشد  هب  تسد  همه  شیپ ، ياهظحل  هک  يرفن  تسیب  نیا  .میداتفا  هار  هناخ ، زا  ندرب  نوریب  دـصق  هب  تفرگ و 
هب .دوب  هتـسب  هسردم  رد  دوب و  هتـشذگ  بش  .میتفر  نوریب  هناخ  زا  ام  دندرواینرب و  مه  مد  دنبـصن ، راوید  رب  هک  دندوب  همـسجم  همه 
هب دـییامرفب  هک  مدرک  ضرع  راوگرزب  ياـقآ  نآ  هب  نم  .میدـش  هسردـم  لـخاد  اـم  دـش و  زاـب  مه  هسردـم  رد  میدیـسر ، هک  رد  مد 

.میامن یتمدخ  امش  هب  ات  نم  کچوک  یهرجح 

هب ناهگان  منک ، نشور  غارچ  هک  مدوب  تیربک  لابند  .مدش  هرجح  دراو  ادج و  ناشیا  زا  نم  (1) و  مورب دیاب  نم  هک  دندومرف  باوج 
مدش ناور  راوگرزب  نآ  لابند  هب  میاجک ؟ نونکا  مدمآ و  هنوگچ  دش ؟ هچ  مدوب ؟ اجک  نم  تسا ؟ یناتـساد  هچ  نیا  هک  مدـمآ  دوخ 

.متفاین وا  زا  يرثا  یلو 
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مه یهاگ  دـنیآ و  یم  ناـش  ناتـسود  يراـی  هب  اصخـش  یهاـگ  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  سدـقم  دوجو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 1
ماـما صخـش  سرداـیرف  نآ  هک  دوش  یمن  ادـیپ  نیقی  اـه  یـسردایرف  هنوگ  نیا  رد  اذـل  .دنتـسرف  یم  روما  ماـجنا  يارب  ار  یـصاخشا 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  هیحان ي  زا  کمک  يرای و  نیا  لاح  ره  رد  اما  هدوب ، مالسلا ) هیلع  ) نامز
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اههبلط یهمه  .دناهدمآ  تقو  نتشذگ  زا  دعب  ارچ  الصا  دناهتشاذگ و  زاب  ار  هسردم  رد  ارچ  هک  تشاد  اوعد  اههبلط  اب  مداخ  حبص ،
ارجام دوب و  زاب  رد  مدمآ  هک  نم  متفگ : نم  درک ؟ زاب  ار  رد  امش  يارب  یسک  هچ  هک  نم  غارس  دندمآ  ات  .دندرکیم  یعالطایب  راهظا 

.مدرک نامتک  ار 

هکنآ ناج  هب  میهدیم  مسق  ار  امش  ام  دنتشاد : راهظا  دندش و  دراو  هرجح  هب  دنتفرگ و  ارم  غارس  دندمآ  دارفا  نامه  بش  نامه  حبص 
میتشاد مه  اب  هک  ییاهوگ  تفگ و  زا  سپ  نکن و  شاف  ار  ام  زار  داد  تاجن  تلالض  یهارمگ و  زا  ار  ام  گرم و  زا  ار  امـش  بشید 

.دندش تیاده  مه  اهنآ  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تیانع  تکرب  هب 

لزنم و دـندوب  هدـمآ  نارهت  زا  یـصاخشا  نآ ، زا  دـعب  رایـسب  یتدـم  ات  متفگیمن  يدـحا  هب  متـشاد و  لد  رد  ار  زار  نیا  نانچمه  نم 
« .دناهدرک لقن  نارگید  يارب  ار  عقوام  دندوب  هدش  تیاده  هک  ناییاهب  نآ  هک  دش  مولعم  .دینک  وگزاب  ار  بش  نآ  نایرج  دنتفگ :

: درک نایب  روط  نیا  اههچب  زا  یکی  ار  موس  دروم  .دوب  هدش  حرطم  تبیغ  رصع  رد  نامز  ماما  ياهراک  زا  دروم  ود  اجنیا  ات 

ترـضح هک  نامز  نیا  رد  ینعی  دـنکیم  يرای  دنـشاب  تفرعم  بسک  ادـخ و  نید  مهف  بلاط  هک  ور  یناسک  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما 
بـسانم طیارـش  ندوـمن  مهارف  اـب  ترـضح  هسرب ، تقیقح  هب  هنک و  ادـیپ  ور  تسرد  هار  دـهاوخب  اـعقاو  یـسک  هگا  دنتـسین ، رهاـظ 

هب هک  ننکیم  شکمک 
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ونوا هک  مدرک  دروخرب  مه  بلاج  یعقاو  ناتـساد  کی  هب  دروم  نیا  رد  هنک و  یط  ور  لاـمک  هار  هسرب و  حیحـص  تخانـشو  تفرعم 
.منوخب نوتارب  ات  مدرک  تشاددای 

ياـهژیو تیعقوم  دوخ  راـگزور  رد  فلتخم  موـلع  رب  هطاـحا  تهج  زا  هک  یهاـشنامرک  نسح  ازریم  ماـن  هب  گرزب  ياـملع  زا  یکی 
: دیوگیم هتشاد 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  میقتسم  يوم  هدیلوژ  شوپهدنژ و  ياهبلط  .مدوب  هتسشن  نارهت » رد  ارهاظ  » هللارـصن دیـس  یهـسردم  رد  يزور  »
میلـست اروف  .متـشادن  شریذپ  زج  ياهراچ  ایوگ  نم  .نک  سیردـت  میارب  زورما  زا  هدـب و  نم  هب  ار  هدزناش  یهرجح  دـیلک  ازریم  اقآ 

نیا لبق  اهلاس  نم  دوب و  هبلط  کـی  راـک  باـتک  نآ  سیردـت  هک  یلاـح  رد  .مدرک  عورـش  ار  سرد  شیارب  مداد و  ار  دـیلک  هدـش و 
وا يارب  یتدم  .دنک ) سیردت  ار  نییاپ  حطـس  رد  یباتک  نم  یملع  حطـس  رد  یـصخش  دوبن  لومعم  (و  مدوب هدرک  سیردت  ار  باتک 
هچ ره  دعب  بش  یلو  .متفگن  خساپ  وا  یتحاران  هب  نم  .دش  تحاران  نم  لاغتـشا  هعلاطم و  ترثک  زا  مرـسمه  بش  کی  .متفگ  سرد 

سرد هعلاطمیب  يزور  هس  ود  منک )! لیطعت  ار  سرد  نم  هک  هدیشک  ياهشقن  مناخ  دش  مولعم  ) مدرکن ادیپ  ار  نآ  متشگ  باتک  لابند 
: تفگ ماـهدرک  مگ  ار  مباـتک  متفگ : وا  هب  ییوـگیم ؟ سرد  هعلاـطمیب  ارچ  خیـش  يا  تفگ : نم  هب  هبلط  زور  کـی  هـکنیا  اـت  مـتفگ 

باتک مدـش و  هدز  تفگـش  ارجام  نیا  رب  وا  عالطا  زا  .تسا  هدرک  ناهنپ  موس  باوختخر  ریز  اهباوختخر ، لحم  رد  ار  نآ  ترـسمه 
.مدرک ادیپ  اج  نامه  رد  ار 
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يدروآ نابز  رب  ارم  مانو  يدمآ  نم  دزن  میقتسم  يدیسر ، هک  يزور  متفگ : .متسین  یسک  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : هبلط  هب  هرخالاب 
باتک یلاخ  ياج  زا  زورما  يدرک و  قطنم  باـتک  نتفرگ  سرد  تساوخرد  یتساوخ و  دوب  یلاـخ  هک  ار  هدزناـش  یهرجح  دـیلک  و 

.وگب میارب  ار  تتشذگرس  تسین ، تلعیب  همه ، نیا  يداد و  ربخ 

وا اب  اتـسور  لها  نید  روما  مامت  دوب و  یعقاو  يرازگتمدخ  دهاز و  یملاع  مردپ  .دورهاش  فارطا  زا  متـسه  ياهبلط  تفگ : هبلط  نآ 
مردپ هرخالاب  .مدرک  يرپس  ینارذگشوخ  هب  ار  راگزور  وا  لیم  فالخ  رب  نم  یلو  تشاد  نم  ندناوخ  سرد  هب  يدایز  لیم  وا  .دوب 

.تفر ایند  زا  درک  تمدخ  مدرم  هب  هک  زارد  ینایلاس  زا  سپ 

هـس ود  .دندومن  مراذگاو  ار  شبارحم  دجـسم و  دندناشوپ و  نم  هب  ار  وا  سابل  دندش و  عمج  مدرم  مردـپ  متخ  مسارم  نایاپ  زا  سپ 
هنابـصاغ و مدرک و  لوبق  لوپ  رینپ و  تسام و  نغور و  دنفـسوگ و  لیبق  زا  ار  مدرم  يایاده  متفرگ ، ماما  مهـس  مدـناوخ ، زامن  یلاس 
ات هابتـشا  نیا  هب  قیرط  یط  هک  متفر  ورف  رکف  هب  يزور  .متفگ  دوخ  شیپ  زا  مدرم  يارب  ار  ینید  لـئاسم  مدروـخ و  قاقحتـسا  نودـب 

؟ یک

اذـل و  داد ؟ مهاوخ  هچ  عضو  نیا  ربارب  رد  ار  قح  باوـج  موریم ، تماـیق  خزرب و  هاـگداد  هب  دـیآیم و  رـس  هب  مرمع  رگید  زور  دـنچ 
مدش ربنم  هب  .دندمآ  همه  دنیایب  دجسم  هب  یمهم  رما  يارب  هعمج  زور  هک  مدرک  توعد  مدرم  مامت  زا  متفرگ و  ار  مدوخ  میمصت 
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ات دـندروآ و  ریز  هب  ربنم  زا  ارم  مدرم  متفگ .) ار  همه  لئاسم  نتفگ  هابتـشا  ات  هوجو  نتفرگ  قحان  زا  (و  مدرک وگزاـب  ار  دوخ  عضو  و 
يوس هب  هدایپ  ياپ  اب  هلیسو  نتشاد  نودب  سردنم و  هراپ و  یسابل  اب  نآ ، زا  سپ  دندرکن و  راذگورف  متش  برض و  زا  دنتشاد  تردق 

.مدرک تکرح  نارهت 

یناـشن درک و  ادـص  مسا  هب  ارم  وا  .مدروخرب  دوب  ادـیپ  وا  یهرهچ  زا  یگرزب  راـثآ  هک  یمرتحم  صخـش  هب  نارهت  هار  يریزارـس  رد 
.تفگ نم  هب  وا  مه  ار  نآ  يافتخا  لحم  باتک و  یهلاسم  .منیبیم  ار  وا  اهزور  رثکا  مه  کنیا  داد و  نم  هب  ار  امش  یهسردم  امش و 

تفایرد دیدیم ، هبلط  نآ  رد  ار  يوه  كرت  سفن و  اب  هزرابم  یهلا  راثآو  دوب  هدـش  بجعتم  وا  ياههتفگ  زا  هک  یهاشنامرک  يازریم 
زا تسا  نکمم  تفگ : وا  هب  اذل  تسا و  هتخانشن  ار  ترضح  هدش و  وربور  مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  سدقم  دوجو  اب  صخـش  نیا  هک 

؟ مدرگ لئان  وا  تاقالم  فرش  هب  ياهظحل  ات  يریگب  هزاجا  دوخ  تسود 

(1) .مزاسیم مهارف  يو  اب  ار  وت  تاقالم  یهنیمز  منیبیم و  ار  وا  نم  تسین ، یلکشم  راک  نیا  تفگ : هبلط 
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یم نم  هب  ار  دوخ  دنریگ و  یم  رارق  نم  ریسم  رد  راوگرزب  صخش  نآ  هک  هدوب  نیا  منیب  یم  ار  وا  نم  هک  نیا  زا  هبلط  نآ  روظنم  - 1
یسک رگا  دسرب و  ترضح  تمدخ  دناوت  یمن  شدوخ  هاوخلد  هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  سک  چیه  تایاور ، ساسا  رب  اریز  دننایامن 

ار وا  دیاب  مربب ، ترـضح  رـضحم  هب  ار  امـش  مسرب و  تمدـخ  مهاوخب  تقو  ره  مناوت  یم  متـسه و  طبترم  ترـضح  اب  نم  دـنک  اعدا 
.دومن بیذکت 
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راب نیا  تفگ : ازریم  دیـشاب  سیردت  لوغـشم  امـش  تفگ  دناسر و  مالـس  نم  تسود  تفگ : يدورهاش  یهبلط  دش  رگید  زور  نوچ 
رگید دریگب ، هزاجا  هک  تفر  .درادـن  یعنام  تفگ : .منک  تراـیز  ار  شکراـبم  لاـمج  رود  زا  نم  ریگب  هزاـجا  يدـید ، ار  وا  رگا  زین 

(1) .درک رگج  نوخ  شرادید  ترسح  رد  ارم  تشگنزاب و 

ماـما لاـعف  روضح  هکنیا  زا  دـندوب ، هدرک  شوگ  اهناتـساد  نیا  هب  تقد  اـب  هک  اـههچب  دوب و  هدرک  ادـیپ  یبوـخ  يوـنعم  لاـح  هسلج 
.دندوب نامداش  رایسب  دندوب  هدرک  كرد  لبق  زا  رتهب  ناشناتسود  هب  ار  ناشیا  هجوت  هعماج و  رد  مالسلا ) هیلع  ) نامز

: درک حرطم  نینچ  ار  تبیغ  رصع  رد  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوجو  راثآ  زا  دروم  نیمراهچ  وا  .دش  اههچب  زا  رگید  یکی  تبون 

ینعی دنتفگ : مه  اب  اههچب  زا  ات  دنچ  دش  حرطم  دروم  نیا  یتقو  نمشد  ياههشقن  ندومن  یثنخ  هعماج و  یلک  فارحنا  زا  يریگـشیپ 
؟ ننکن يریگشیپ  تافارحنا  یهمه  زا  ارچ  هچ ،

رد ام  يامنهار  ناونع  هب  هک  متـسود  عقوم  نیا  رد  .دیـسرن  یلوبق  لباق  یهجیتن  هب  هلئـسم  نیا  یهرابرد  اـههچب  يوگتفگ  یقیاـقد  اـت 
هب فلتخم  تاناحتما  نمض  رد  ات  میدموا  ایند  نیا  هب  ام  تساهناسنا و  ام  ناحتما  لحم  ایند  نینک ، تقد  تفگ : تشاد  روضح  هسلج 

.میش ایهم  نومیدبا  یگدنز  يارب  میسرب و  نومدوخ  قیال  لامک  دشر و 
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یلکب ور  فارحنا  اطخ و  یهنیمز  هنوگ  ره  نامز  ماما  ای  دنوادخ  رگا  .هحرطم  رتیدـج  روط  هب  ناحتما  نیا  تبیغ  نامز  رد  اصوصخم 
مه قح  فرح  یلو  تسه  لطاب  يافرح  هعماج  رد  ـالثم  .هشیم  جراـخ  ندوب  ناـحتما  زا  داـیم و  شیپ  ربج  هیبش  یتلاـح  نربب ، نیب  زا 
هک دایم  شیپ  یطیارـش  یهاگ  اما  هسرب  قح  هب  شالت  تقد و  یمک  اـب  هنوتیم  هشاـب  قح  بلاـط  سک  ره  هحرطم و  فافـش  نشور و 

ننکیم تلاخد  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  تساجنیا  .تسه  مدرم  مومع  فارحنا  لاـمتحا  هشیم و  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  یلکب  قح 
.ننکیم نشور  ور  قح  و 

یهنیزگ کی  طلغ و  یهنیزگ  هس  یتست ، تاناحتما  رد  نیدرک  هدـهاشم  امـش  .منزیم  لاـثم  کـی  هشب  نشور  رتهب  هلاـسم  هکنیا  يارب 
، تسه طلغ  ياههنیزگ  هک  لاح  نیع  رد  ننک و  ادـیپ  ور  حیحـص  یهنیزگ  تقد  اـب  ندـب و  ناـحتما  نازومآـشناد  اـت  تسه  حـیحص 

هقرو رد  هنیزگ  راهچ  مامت  دروم  کی  رد  هتفرگ و  تروص  یهابتشا  الثم  هک  هتفایم  قافتا  یهاگ  یلو  هنکیمن ، یتلاخد  هسلج  لوئسم 
ناهگان .تسین  تسرد  باوج  ندرک  ادیپ  يارب  یهار  نتفایم و  هابتشا  هب  نازومآشناد  یهمه  هک  تساجنیا  هدش ، هتشون  طلغ  ناحتما 

تاجن یمگردرـس  زا  ور  همه  هصالخ  هشب و  حیحـصت  دـیاب  لاؤس  نـالف  نینک ، هجوت  هنکیم  مـالعا  هنکیم و  تلاـخد  هسلج  لوئـسم 
.هدیم
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، نتـسه ود  ره  تسرداـنو  تسرد  ياـههنیزگ  یتقو  اـت  نتـسه  ادـخ  ناگدـنب  نید  ظـفح  لوئـسم  هک  مه  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما 
نتفر هابتـشا  هب  هعماـج و  یلک  فارحنا  یهنیمز  اـج  ره  اـما  هشب  ظـفح  ناـحتما  تلاـح  اـت  نربیمن  نیب  زا  یلکب  ور  طـلغ  ياـههنیزگ 

.رانا يارجام  رد  ترضح  يرگنشور  لثم  نریگیم ، ور  فارحنا  يولج  ننکیم و  تلاخد  دایب ، شیپ  ناگمه 

؟ هیچ رانا  يارجام  دندیسرپ : اههچب 

ار رانا  ناتساد  ياج  ات  دزیم  قرو  ار  باتک  هک  یلاح  رد  دعب  مینوخب و  مه  اب  ور  هیضق  نیمه  ات  مدروآ  ور  باتک  نیا  تفگ : متسود 
: درک ندناوخ  هب  عورش  تفرگ و  ار  باتک  دش و  بلطواد  اههچب  زا  یکی  هنوخیم ؟ نومارب  یک  تفگ : اههچب  هب  باطخ  دنک  ادیپ 

رانا ناتساد  - 3

یماظن تموکح و  اهنآ  کمک  هب  ینونک ، نیرحب  هلمج  زا  سراف  جیلخ  ریازج  رب  اهیسیلگنا  ناتسلگنا و  راکشآ  یهرطیس  نارود  رد 
نآ نانکاس  رتشیب  هکنیا  اب  تشادـن و  یبوخ  یهنایم  مالـسلا ) هیلع  ) تیب لها  بهذـم  اب  هک  دوب  هدـش  رقتـسم  هتفای و  طلـست  اـجنآ  رب 

يراگزاسان رس  نانآ  اب  دوب و  بهذم  ینس  مکاح ، ماظن  دندادیم ، لیکـشت  تلاسر  یحو و  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش و  ار  هریزج 
.تشاد

يریزو نآ  زا  رتدب  دوب و  بصعتم  بهذم و  ینس  يدرف  هریزج  ریما 
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.دوب هاوخدب  شیدنادب و  رایسب  نانآ  نارادتسود  تلاسر و  یحو و  نادناخ  هب  تبسن  و  زوتهنیک ، نشخ و  يرصنع  هک  تشاد 

هب دندرگزاب و  شیوخ  مسر  هار و  زا  نکمم  تروص  ره  هب  نانآ  ات  دهد  رارق  راشف  ریز  ار  نایعیـش  ات  دوب  ياهـشقن  یپ  رد  هراومه  وا 
.دنامیم ناوتان  فیعض و  لالدتسا ، قطنم و  رظن  زا  نانآ  ربارب  رد  هدوبن و  قفوم  هار  نیا  رد  زگره  اما  دنیآرد ، وا  مسر  هار و 

دنـس رگنب و  ار  ادـخ  نابرق ! تفگ : تفر و  ریما  دزن  يزور  یـسیلبا  یهدـش  باسح  یهـشقن  کـی  اـب  هدرک و  رکف  اهتدـم  ور  نیا  زا 
تالمج نیا  یعیبط  روطب  ییوگ  نآ  يور  رب  هک  دروآ  يرانا  ریزو  دـید  درک ، هاگن  ریما  ...ار  تنـس  لها  بهذـم  یتسرد  تیناقح و 

: تسا هدش  هتشاگن 

« هللا لوسر  ءافلخ  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  «ال 

؟ تسا هدروآ  اجک  زا  ار  رانا  هک  دیسرپ  درک و  نیسحت  ار  ریزو  تسیرگن و  نآ  هب  هدز  تفگش  تفرگ و  ار  رانا  ریما 

روبجم ار  نایعیش  دیاب  تسا و  تنـس  لها  تیناقح  دنـس  نیرتگرزب  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  نابرق ! تفگ : رگهئطوت  شیدنادب و  ریزو 
.دننیزگرب ار  یکی  هار  راهچ  زا  هک  دیزاس 

؟ هار راهچ  مادک  تفگ : ریما 

هک دنروایب  ام  مکحم  راوتسا و  لیلد  نیا  يارب  یخساپ  ای  تفگ :
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میریگب تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  دنوش و  هتفرگ  تراسا  هب  ناشنانز  ماعلتق و  ناشنادرم  ای  دنیآرد و  ام  بهذم  هب  ای  تسناوت و  دنهاوخن 
.دنوش تفخ  تلذ و  لمحت  هیزج و  تخادرپ  هب  روبجم  يراصن ، دوهی و  ناسب  ای  و 

اب ار  هلأسم  دننک و  توعد  ار  هعیش  ناگرزب  هک  دش  رداص  روتسد  ور  نیا  زا  تفریذپ ، دوب  هتفرگ  رارق  وا  ریثات  تحت  تخـس  هک  ریما 
.دراذگ نایم  رد  نانآ 

نوگانوگ بهاذم  زا  دیـسریم ، رظن  هب  یهوکـشرپ  یـسلجم  .دندمآ  درگ  تموکح  توعد  هب  هعیـش  ناگرزب  .دیـسر  ارف  دوعوم  زور 
ناـیب زا  سپ  نیرحب  مکاـح  دـش  هداـمآ  سلجم  هک  یماـگنه  .تشادـن  ربـخ  هشقن  زا  تموکح  نارـس  زج  یـسک  دنتـشاد و  روـضح 

نارضاح عالطا  هب  زین  ار  شیوخ  میمصت  هاگنآ  درک و  حرط  ار  رانا  عوضوم  رایسب  يرگهلیح  اب  بهذم ، ناربهر  زا  توعد  یهزیگنا 
هک ار  هناگدـنچ  ياههار  زا  مادـک  ره  نانآ ، ناگرزب  هعیـش و  ياملع  ات  داد  تصرف  یتعاس  داد  ناشن  همه  هب  زین  ار  راـنا  نآ  دـیناسر 

بارطـضا راچد  وا  دـیدهت  مکاح و  یهناراکبیرف  هناملاظ و  یهـشقن  ندینـش  راـنا و  ندـید  اـب  هعیـش  ناـگرزب  .دـننیزگرب  دـنهاوخیم 
تلهم زور  هس  هک  دوب  نیا  دیسر ، ناشرظن  هب  هک  یهار  اهنت  تهج  نیمه  هب  .دنتـشادن  رانا  يارب  یحیـضوت  هک  ارچ  دندش ، يدیدش 

.دنریگب ار  دوخ  میمصت  ات  دنتساوخ 
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رایـسب يوگ  تفگ و  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  .دنـشیدنیب  ياهراچ  ات  دنتـسشن  مه  رانک  رد  مکاـح ، موش  سلجم  ناـیاپ  زا  سپ  ناـنآ 
دنیوج و لسوت  مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  ناگدنامرد  سردایرف  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  دندش ، سویامو  دیمون  اج  همه  زا  هک  یماگنه 

.دنهاوخب وا  زا  ار  نمشد  موش  یهشقن  ندش  بآ  رب  شقن  شیوخ و  یهعماج  جنرغب  لکشم  لح 

ور بش  مادک  ره  ات  دندرک  باختنا  ار  رفن  هس  شیوخ  نایم  زا  زین  نانآ  دـندیزگرب و  ار  شیوخ  ناگتـسیاش  زا  نت  هد  راک  نیا  يارب 
.دنهاوخب ددم  وا  زا  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ترضح  قح ، تجح  هب  لسوت  ادخ و  اب  زاین  زار و  نمض  دهن و  نابایب  هب 

تـسد اب  اما  تسـشن ، زاین  زار و  لسوت و  اعد و  زامن ، هب  دادـماب  ات  هاـگماش  زا  تفر و  رفن  هس  نآ  زا  یکی  لوا  بش  تهج  نیمه  هب 
.دربن شیپ  زا  يراک  زین  واو  تفر  مود  بش  زین  مود  رفن  دمآ و  زاب  یلاخ 

زا تسشن و  زامن  هب  صالخارپ  عضاخ و  یبلق  اب  ادخ  هاگراب  رد  داهن و  نابایب  هب  رس  یـسیع  نب  دمحم  بانج  دیـسر و  ارف  موس  بش 
، روش رونرپ و  یلد  رابکشا و  ینامشچ  ابو  ددم  ار  ناگدنب  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع ماما  شاهفیلخ  تجح و  هلیـسو  هب  هک  تساوخ  ادخ 

.دیبلط یسردایرف  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  داهن و  كاخ  رب  ار  هرهچ 

دمحم دیوگیم : نینچ  ادص  دید  درک ، تقد  بوخ  .داد  شزاون  ار  شـشوگ  ینیـشنلد  يادن  هک  دوب  تاجانم  زادگ و  زوس و  جوا  رد 
نب
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؟ ياهدمآ راتفرگ  هودنا  مغ و  رد  هداهن و  ارحص  هب  رس  ارچ  یسیع !

مرورس هب  زج  داد : خساپ  تسیچ ؟ تراک  دیـسرپ : .ماهدمآ  ریطخ  يراک  يارب  هک  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  ادخ ! یهدنب  داد : خساپ 
.تفگ مهاوخن  منامز  ماما  و 

.تسین نایب  هب  زاین  دیـشاب  وا  امـش  یتسارب  رگا  داد : خساپ  وگب ! منامزلا ! بحاص  نم  وگب ! ار  تاهتـساوخ  یـسیع ! نب  دمحم  دومرف :
نایب ار  نایعیـش  يراتفرگ  يارجام  ترـضح  نآ  و  يوگب ! تفگ : ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  میوگب  کنیا  تسا ، روط  نیمه  يرآ ! دومرف :

.دییامرفب متسه ، شوگ  اپارس  مرورس ! تفگ : .ونشب  بوخ  تسا ، نیا  خساپ  یسیع ! نب  دمحم  دوزفا : هاگنآ  دومرف و 

: دومرف ( مالسلا هیلع  ) رصع ماما 

یبلاق وا  دـندومن ، دـشر  هب  عورـش  اهرانا  هک  یماـگنه  تخرد ، ندز  هفوکـش  زا  سپ  لاـسما  تسا ، يراـنا  تخرد  ریزو  يارـس  رد  »
رظن دروم  تالمج  هاـگنآ  تخاـس ، یهت  ار  اـهنآ  نیباـم  دومن و  مین  ود  هب  قیقد  روط  هب  ار  نآ  تخاـس و  راـنا  تروص  هب  صوصخم 

اهبلاق نآ  نورد  رد  زیر  رانا  تسب و  سران  کچوک و  ياهرانا  رب  ياهدـش  باـسح  تروصب  ار  اـهنآ  تشاـگن و  اـهنآ  رب  ار  شیوخ 
خـساپ وگب  ورب و  ریما  يوس  هب  ادرف  دادـماب  ور  نیا  زا  .دـش  هتـشاگن  رانا  تسوپ  يور  تالمج  نآ  جـیردت  هب  دیـسر و  درک و  دـشر 

دوخ یتروص  هب  دشوکیم  ریزو  ییوگب  نینچ  امش  یتقو  تفگ ، مهاوخ  ریزو  یهناخ  رد  اهنت  اما  مدروآ ،
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ریزو ریما و  هارمه  هب  .دیوگب  نخس  یسک  اب  ای  دورب و  یهد  هزاجا  دیابن  امـش  دزاس ، دوبانار  بلاق  دناسرب و  هناخ  هب  امـش  زا  شیپ  ار 
ار نآ  وـگب  تسا  هتـسب  نآ  برد  هک  تـسا  ياـهفرغ  طاـیح  تـسار  تمـس  دـیدش ، دراو  ریزو  يارـس  هـب  هـک  یماـگنه  نارگید ، و 
ات راذگب  ریما  ربارب  رد  رادرب و  ار  نآ  تساجنآ ، بلاق  نآ  تسا و  یصاخهسیک  قاتا ، هچقاط  رد  يدش  دراو  هک  یماگنه  دنیاشگب و 

.ادخ راک  هن  تسا  سیلبا  یهئطوت  نیا  هک  دننادب  ددرگ و  راکشآ  ریزو  بیرف 

زج درادن و  ياهناد  دننکشب  ار  رانا  هک  تسا  نیا  نآ  میهدیم و  ربخ  رانا  نورد  زا  ام  وگب  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  رگید  ناشن  زاجعا و 
نورد رد  يزیچ  دود  زج  هک  دـید  یهاوخ  هاگنآ  دنکـشب ، ار  رانا  نآ  ات  هاوخب  ریزو  زا  .تفای  دـیهاوخن  شنورد  رد  رتسکاـخ  دود و 

« .تسشن دهاوخ  شدیلپ  یهرهچ  رب  نآ  دود  تسین و  نآ 

ات تشگزاب ، دیما  رهم و  ینامداش و  زا  راشرس  یبلق  اب  ترـضح و  نآ  زا  ناوارف  رکـشت  اب  باوج  تفایرد  زا  سپ  یـسیع ، نب  دمحم 
.تسا هدوشگ  ار  لکشم  هرگ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  فطل  اب  هک  دهد  هدژم 

نایب ریزو  یهناخ  رد  اهنت  اما  دـناهدروآ ، ار  مزال  خـساپ  هک  دـنتفگ  دـنتفر و  ریما  خاک  هب  هعیـش  ناگرزب  هنادواـج ، بش  نآ  دادـماب 
.درک دنهاوخ 
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دمحم اما  دورب ، همه  زا  شیپ  شیوخ  يارـس  عاضوا  نتخاس  هدامآ  يارب  تساوخ  هزاـجا  دـیزرل و  دوخ  رب  هلمج  نیا  ندینـش  زا  ریو 
همه هب  تفایرد و  ار  بلاق  دوب  هداد  شیالوم  هک  یناشن  نآ  قبط  یـسیع  نب  دمحم  بانج  دـنتفر و  مه  اب  همه  .تفریذـپن  یـسیع  نب 

مه نآ  تسا و  راـنا  نورد  زا  نداد  ربـخ  نآ  دراد و  تلاـسر  نادـناخ  مسر  هار و  رب  يرگید  تیناـقح  ناـشن  هـک  دوزفا  داد و  ناـشن 
.دوب هدومرف  مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  هک  دش  هنوگ  نامه 

یسک هچ  اجک و  زا  ار  هدرپ  تشپ  قیاقح  نیا  دندیـسرپ : دندرک و  نیـسحت  وا  رب  همه  نارـضاح  دش و  تریحو  تهب  رد  قرغ  مکاح 
؟ تسا هتخومآ 

(. مالسلا هیلع  ) رصع ماما  نامیالوم  زا  تفگ :

؟ تسیک مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  تفگ : ریما 

ناشیاهیگژیو ناشن و  مان و  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  اـت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  ار  هناـگهدزاود  ناـماما  یـسیع ، نب  دـمحم 
.تسام اجلم  هانپ و  وا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  درمشرب و 

.مروآ نامیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  زین  نم  ات  هدب  ار  تتسد  کنیا ، تفگ : ریما 

.تفرگ شیپ  رد  هعیش  اب  ار  يراتفرشوخ  تسایس  سپ  نآ  زا  .تخاس و  موکحم  گرم  هب  زین  ار  زوتهنیک  ریزو  درک و  نینچ  و 
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ساسحا مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  داقتعا  اب  هعیـش  رفن  کی  هک  هبلاج  ردقچ  : تفگ اههچب  زا  یکی  ناتـساد ، نیا  ندش  مامت  زا  سپ 
رـس زا  ور  عناوم  ننکیم و  کمک  وا  هب  مه  شنامز  ماما  هشاب ، تیاده  یتسار و  یتسرد و  بلاط  اعقاو  هگا  هراد و  بحاص  هک  هنکیم 

.میراد ینوبرهم  ماما  نینچ  میتسه و  هعیش  هک  مینکیم  رکش  ور  ادخ  ام  نرادیمرب ، شهار 

لایخ ام  رخآ  دـشیم  لح  تشاد  یتخـس  يامعم  دوب و  هدـش  زاب  یگرزب  هرگ  اعقاو  نوچ  دـندربیم  تذـل  ثحب  نآ  زا  اـههچب  یهمه 
دـشیم هچ  هک  میدیـسرپیم  لاؤس  دوخ  زا  تهج  نیمه  هب  دـنرادن و  یـصاخ  راک  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  میدرکیم 

؟ دندشیم دلوتم  مایق  نامز  هب  کیدزن  ياهلاس  نامه  رد  ناشیا  رگا 

ضیف یهطساو  .دراد  یناوارف  راثآ  تاکرب و  هچ  دشاب  تبیغ  یهدرپ  سپ  رد  دنچ  ره  ماما  دوجو  هک  میدش  هجوتم  هسلج  نآ  رد  اما 
.تافارحنا زا  هعماج  ظفح  دعتسم و  قاتشم و  دارفا  ییامنهار  تیاده و  اهیراتفرگ ، جئاوح و  ندروآرب  یهلا ،

ور مالـسلا ) هیلع  ) ماما دوجو  راثآ  زا  یبوخ  دراوم  امـش  تفگ : متـسود  .دـننادب  رتشیب  دـندوب  رظتنم  مه  زونه  اههچب  هکنیا  لثم  یلو 
دوجو راثآ  زا  هگید  دروم  کـی  هب  نم  همومت  اـبیرقت  نومتقو  نوچ  تساـهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  تاـکرب  راـثآ و  نیا  یلو  نیدرک  ادـیپ 

.هیفاک هسلج  نیا  يارب  منکیم ، هراشا  ترضح 
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هک یناسک  ترضح و  ناتسود  نتسه ، ربخاب  عماوج  صاخشا و  درکلمع  مدرم و  ياهراک  رظان  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  اجنوا  زا 
دوجو مهم  راثآ  زا  هلئسم  نیا  نریگیم و  شیپ  رد  اوقت  یتسرد و  هار  ننکیم و  یـشوپمشچ  فالخ  راک  هانگ و  زا  ندقتعم ، نوشیا  هب 

رازاب و رد  ام  نیب و  رد  ترـضح  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  هشیم  رتشیب  یتقو  هانگ  زا  يریگـشیپ  اصوصخم  .داـیم  باـسح  هب  ترـضح 
ترضح نوا  هک  هنیا  دنوادخ  تنـس  هتبلا  .مینکیم  روبع  ترـضح  نآ  رانک  زا  ام  يریـسم  رد  اسب  هچ  ننکیم و  دمآ  تفر و  ام  هچوک 

هب مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  نومنامز  ماما  ياهتهابـش  زا  یکی  مینوخیم : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  .نشن  هتخانش 
، هناگیب صخش  هن  دوب  نوشردارب  فسوی  ندوب و  هدازربمایپ  هدیمهف و  لقاع ، همه  هکنیا  اب  فسوی  ناردارب  هک  هنیا  فسوی  ترـضح 

ادـخ نوـچ  نتخانـشن  وـنوا  اـّما  نتـشاد  یفلتخم  ياـهدروخرب  ندرک ، تراـجت  ندز ، فرح  وا  اـب  نتفر ، وا  دزن  یتـقو  لاـح  نیع  رد 
داوخیمن ادخ  نوچ  اما  نراذگیم  مدـق  ام  سلاجم  یتح  اهرازاب و  رد  .ننک  یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نیب  مه  ام  نامز  ماما  .تساوخیمن 

.هسانشیمن ور  ترضح  نوا  یسک 

.تشاد دهاوخ  شدوخ  راتفگ  راتفر و  هب  تبسن  يرتشیب  تبقارم  هشاب ، ترـضح  نوا  هب  دقتعم  هک  یـصخش  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اب 
: ندرک لقن  ونوا  یقثوم  دارفا  هک  هدش  تیاور  هنیمز  نیمه  رد  یبیجع  یهیضق 
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اما میدرک  لقن  مه  نارگید  يارب  میدینـش و  ثیدـح  یلیخ  ام  هگیم : شتـسود  هب  انوا  زا  یکی  زور  کی  .ندوب  تسود  مه  اب  رفن  ود 
هب هگید  نمؤم  يارب  نمؤم  نمؤملا » هارم  نمؤـملا  :» هگیم هک  مینک  لـمع  ثیدـح  کـی  نیا  هب  ـالاح  .میدرکن  لـمع  شهب  نوـمدوخ 

.هنک فرطرب  ور  شبیع  هنوتب  نمؤم  نوا  ات  هگب  شهب  حیحص  روط  هب  ونوا  ياهبیع  دیاب  تسا و  هنیآ  یهلزنم 

ور رگیدکی  ياهبیع  ندب و  بیترت  ياهـسلج  مه  اب  هبترم  کی  ياهتفه  تیاور  نیا  هب  لمع  يارب  هک  نتـسب  نامیپ  مه  اب  رفن  ود  نوا 
یبوخ ياههجیتن  هب  نتـشاد و  هسلج  زور  کی  ياهتفه  یتّدـم  ات  .هنک  فرطرب  ور  بیع  نوا  هنک  یعـس  بیع  بحاص  ندـب و  رکذـت 

رفن ود  نیا  زا  یکی  یتّدم  زا  دعب  .هنک  فرطرب  ور  شبیع  درکیم  شالت  وا  تفگیم و  يرگید  زا  یببیع  مودـک  ره  .ندوب  هدیـسر  مه 
لاؤـس شتـسود  زا  وا  هچ  ره  یلو  ننکیم ، ثحب  مه  اـب  یملع  یهتکن  کـی  دروـم  رد  هریم و  هار  هراد  شتـسود  اـب  هک  دـید  باوـخ 

.هدیمن باوج  شاتسود  هنکیم ،

نیمه نایم و  وربور  زا  هک  تسا  یمناخ  هس  ياشامت  قرغ  وا  دید  درک ، هاگن  تفریم  هار  وا  پچ  تمس  رد  هک  شتسود  هب  بّجعت  اب 
باوخ ملاع  رد  هگیم  هدرک  لـقن  ور  باوخ  نیا  هک  یـسک  .هدـن  ونوا  باوج  هشاـبن و  شتـسود  لاؤس  هب  شـساوح  هک  هدـش  ثعاـب 
تـسار تمـس  هب  ور  متروص  هتفین  نتـشادن  مه  یتسرد  شـشوپ  هک  اهمناخ  نوا  هب  مدوخ  هاـگن  هکنیا  يارب  مدـش و  تحاراـن  یلیخ 

هک مدنودرگ 
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رد تسین و  هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  هک  يروط  هب  هتفرگارف  ور  یـصخش  دوجو  رون  زا  ياهلاه  مدید  .مدید  یبیجع  یهنحـص  ناهگان 
لوغـشم هک  نم  تسود  هب  یهاگ  درکیم و  هاگن  رون  یهلاه  هب  یهاـگ  هک  دوب  ییامیـسشوخ  ناوج  ینارون  یهلاـه  نیا  یمدـق  دـنچ 

؟ نتسه یک  نراد  رارق  رون  زا  ياهلاه  رد  هک  ییاقآ  نیا  متفگ : امیسشوخ  نووج  نوا  هب  باوخ  ملاع  رد  نم  .دوب  نامرحمان  ياشامت 
.نراد رظن  ریز  ور  امش  ياهراک  دنرفن و  ود  امش  بقارم  هک  نتسه  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  سدقم  دوجو  نیا  تفگ :

هچ نم  باوخ  هک  مدوب  ّریحتم  اّما  مدش ، رادیب  باوخ  زا  ناهگان  هک  مدش  ترـضح  نوا  هجوتم  نتـسه ، نامز  ماما  اقآ  هک  مدینـش  ات 
!؟ هراد یموهفم 

نیا یتسارب  :» تفگ درک و  هیرگ  دـش و  بلقنم  وا  .مدرک  فیرعت  وا  يارب  ومباوخ  مدـنوسر و  متـسود  هب  ور  مدوخ  تصرف  نیلوا  رد 
زا نم  هتـسرد و  امـش  باوخ  .منکن  هاگن  منک و  لرتنک  ومدوخ  منوتیمن  مسریم  یمرحمان  هب  تقو  ره  هک  هراد  دوجو  نم  رد  يراـمیب 

دـننیبیم و ور  مهاگن  رادرک و  راتفگ ، اقآ  هک  نیقی  نیا  اب  منک و  مهارف  ور  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماـما  تیاـضر  مریگیم  میمـصت  زورما 
« .مرادرب هانگ  نیا  زا  تسد  دننکیم ، لرتنک 

یتقو یتّدم  زا  سپ  .مدرک  عطق  متسود  اب  ومدوخ  یهطبار  هگید  زور  نوا  زا  نم  هدیم : همادا  روط  نیا  هدید  باوخ  هک  یصخش 
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هیباوخ نومه  لیلد  هب  منودیم  تفگ : نوا  یلو  مدرک  یهاوخرذع  نم  .میدـب  همادا  ونومتاسلج  يدـموین  ارچ  هگید  تفگ : دـید  ونم 
نیلوا زا  لـبق  مدـش  نوباـیخ  دراو  یتـقو  يدرک ، فـیرعت  مارب  ور  باوـخ  هک  زور  نوا  يادرف  نم  هـک  مـگب  تـهب  اـّما  يدـید ، هـک 
ّبترم نتـسه و  وت  بقارم  ننیبیم و  ور  وت  تنامز  ماما  ینـالف ! متفگ  مدوخ  هب  نتـشادن  یتسرد  شـشوپ  هک  ییاـهمناخ  اـب  مدروخرب 

هک تشاد  تبثم  رثا  نم  یهیحور  رد  نانچ  دـیکأت  نیا  .ننیبیم  ونم  میالوم  اقآ و  هک  متـشاد  رواـب  متفگیم و  نوبز  هب  ور  هلمج  نیمه 
مدب اهنوا  هب  ندرک  هاگن  زا  هکلب  متشادن  اهنوا  هب  ندرک  هاگن  هب  یتبغر  چیه  لبق  ياهزور  سکع  هب  تسرد  مدیـسریم  اهنوا  هب  یتقو 

.منک كرت  ور  هانگ  منامز  ماما  دای  اب  متسنوت  تحار  یلیخ  هصالخ  دموایم و 

ندوب رظان  هب  هجوت  نیا  هدموا و  اهتیاور  رد  هک  یتایعقاو  اب  قبطنم  تسا  یباوخ  اما  هدوب ، باوخ  نیا  هک  هتسرد  مزیزع ، ناتـسود  هلب 
.هدیفم ام  يارب  یلیخ  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما 

.دناهتفرگ دای  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دروم  رد  یمهم  بلاج و  اهفرح  هک  دندوب  لاحشوخ  یلیخ  اههچب  .دوب  هدش  مامت  هسلج  تقو 
ام و رکف  هب  ردـقچ  نوشیا  میراد و  ینوبرهم  بوخ و  ماـما  هچ  میدـیمهف  اـم  هک  ـالاح  .مراد  داهنـشیپ  هی  نم  تفگ : اـههچب  زا  یکی 

.مینک راک  هچ  دیاب  وا  اب  طابترا  رد  میراد و  ياهفیظو  هچ  وا  هب  تبسن  ام  مینیبب  مینک  رکف  تسام ، يارب  زوسلد 
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نیا رد  هک  نم  تسود  هک  دش  نیا  اههچب  یهمه  رظن  ابیرقت  تیاهن  رد  دش و  لدب  ّدر و  اههچب  نیب  یفلتخم  ياهفرح  داهنـشیپ  نیا  اب 
( مالسلا هیلع  ) نامز ماما  هب  تبسن  ام  فیاظو  دروم  رد  هدنیآ  یهتفه  دوب  ام  یهـسلج  نامهیم  ام ، ياهثحب  رب  رظان  ناونع  هب  هسلج  ود 

همتاخ هسلج  میمـصت  نیا  اب  .دننک  ادـیپ  ار  مزال  یگدامآ  ات  دـننک  هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  هدـنیآ  یهتفه  ات  مه  اههچب  دـنک و  تبحص 
.تفای

***

ص:100

دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  www.Ghaemiyeh.comتفگ و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


مهن لصف :

رای تولخ  نامرحمان  - 1

هک منم  مهدـیم : باوج  دوخ  هب  تقو  نآ  نم ؟ ای  تسا  بیاغ  وا  یتسارب  اـیآ  مسرپیم  دوخ  زا  منکیم  ادـیپ  یتصرف  لاـجم و  تقو  ره 
نم هب  باطخ  رعاش  ایوگ  ماهدش و  دوخ  باجح  دوخ  هک  هدش  رات  هانگ  یهایـس  زا  مامـشچ  هتـسشن و  راگنز  مبلق  یهنیآ  رب  ردـقنوا 

: هتفگ

.زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت 
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ضیف هظحل  ره  تسا و  رهاظ  تسا ، دیـشروخ  نانچمه  وا  اّما  .هتفرگ  ار  شدوجو  ِدیـشروخ  شبات  يولج  هک  هدش  يربا  متلفغ  يرآ 
نامرحمان ام  تسا و  رـضاح  وا  .دونـشیم  ارم  ینکردا  يادن  هتفایرد و  ارم  يزیمآهرطاخم  هاگرذگ  ره  رد  دناسریم ، نم  هب  ار  شایرای 

: میئوا تولخ 

تسا ناهن  ارچ  ام  زا  تهام  يور  هک  متفگ 

تسا نایع  مخُر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ 

! هد رارق  تسود  يوک  نامرحم  زا  ار  ام  ایادخ 

نامز ماما  يارب  اعد  اب  دنوادخ  دـمح  مان و  رکذ  زا  سپ  ار  هسلج  متـسود  .مدیـسر  هسلج  هب  هک  مدوب  راکفا  نیمه  رد  مه  زور  نآ  و 
ینعی هتفه  نیا  ثحب  عوضوم  یهرابرد  تفگ : سپـس  .درک  دهاوخ  نایب  شنانخـس  نیب  رد  ار  شراک  نیا  تلع  تفگ  درک و  عورش 

ام هک  هشیم  دافتـسا  نینچ  ناگرزب  نانخـس  تایاور و  زا  مگب  دـیاب  تبیغ ، رـصع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  تبـسن  اـم  فیاـظو 
زا دروم  دـنچ  هب  هسلج  نیا  رد  نم  هدـش ، يروآعمج  يّددـعتم  ياهباتک  رد  هک  میراد  نومناـمز  ماـما  اـب  هطبار  رد  يداـیز  فیلاـکت 

: منکیم هراشا  فیلاکت  نیرتمهم 

ناسنا تفرعم  هچ  ره  هک  هترضح  نوا  دروم  رد  نومدوخ  ییانشآ  حطس  ندربالاب  تفرعم و  بسک  ام  یهفیظو  نیرتمهم  نیلوا و 
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فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  .هتفرعم  نتـشادن  لیلد  هب  اهیهاتوک  اهتلفغ و  زا  يرایـسب  هشیم و  فیاظو  ماجنا  هب  قفوم  رتشیب  هرب  رتالاب 
نداد دای  ام  هب  مه  اهاعد  رد  هک  روط  نومه  هشب ؛ مهارف  تفرعم  بسک  یهنیمز  اـت  مینک  اـعد  میاوخب و  قیفوت  دـنوادخ  زا  لّوا  دـیاب 

: هک

اب ناـسنا  رگا  هک  نوسانـشب  نم  هب  ار  نـم  ماـما  تدوـخ و  تّـجح  ایادـخ  ینعی  ...کـتجح » ینفرع  مـهللا  ...کـسفن  ینفرع  مـهللا  »
یهاگ هشیم و  ایهم  وا  يارب  تفرعم  تخانـش و  یهنیمز  امتح  هنک ، تساوخرد  دـنوادخ  زا  هنوخب و  ور  اعد  نیا  هجوت  اـب  صـالخا و 

.هشیم یضعب  بیصن  هژیو  ياهتفرعم  مه 

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  ارچ  مینکن ، یهاتوک  دایمرب  نومزا  هنیمز  نیا  رد  يراک  ره  زا  دیاب  اعد  رب  هوالع  و 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن  شالت  نآ  هار  رد  یلو  دنک  بلط  قیفوت  دنوادخ  زا  سک  ره 

باـتک دـنچ  میاـهدرک ؟ یـشالت  هچ  قیفوت  نیا  هار  رد  میاوخیم  دـنوادخ  زا  ناـمز  ماـما  تخانـش  قیفوت  هک  اـم  مینیبب  دـیاب  نیارباـنب 
رد هشیم ، ادیپ  ...و  زودـنیو 7  يزپشآ ، رنه  ناّمر ، ناتـساد ، ياهباتک  هک  ام  لزنم  رد  ایآ  میاهدرک ؟ هعلاطم  نومنامز  ماما  یهراـبرد 

؟ هن ای  تسه  نامز  ماما  تخانش  یهرابرد  مه  یباتک  انوا  نیب 
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ماما دروم  رد  هشاـب  روآـتبحم  شخبتفرعم و  هک  دـیفم  بوخ و  ینارنخـس  کـی  زا  يراون  میراد ، هنوخ  وت  هک  ییاـهراون  نیب  رد  اـیآ 
؟ هن ای  هشیم  ادیپ  نامز 

طوبرم مه  یتالاؤس  مینکیم ، لاؤس  نورگید  زا  میتسه و  نوشباوج  ندروآ  تسد  هب  لابند  همهم و  نومارب  هک  یتـالاؤس  نیب  رد  اـیآ 
یهاگآ تفرعم و  تاسلج  نوا  رد  ات  مینکیم  تکرش  هشیم  رازگرب  ترـضح  دای  هب  هک  یـسلاجم  رد  ردقچ  تسه ؟ نومنامز  ماما  هب 

رتیّدج هلئـسم  نیا  اب  دـیاب  ّالا  و  رکـش ، ور  ادـخ  هک  میتسه  تفرعم  ندرب  الاب  رکف  هب  ام  هتبثم و  تالاؤس  نیا  خـساپ  رگا  هشب ؟ دایز  ام 
.لّوا یهفیظو  نیا  مینک ، دروخرب 

نوا زا  نومدوخ  تلفغ  ياهتعاس  مکمک  مینک  یعـس  میـشاب و  نومنامز  ماما  دای  هب  هکنیا  منکیم  حرطم  نم  هک  ياهفیظو  نیمّود  اـّما 
.مینک مک  ور  ترضح 

( مالسلا هیلع  ) نامز ماما  دای  دیاوف  - 2

متسنوت نم  ضرف  هب  الاح  هراد ؟ ياهدیاف  هچ  ترضح  دای  .مسرپیم  مشب  نشور  هکنیا  يارب  نم  ماوخیم ، رذع  تفگ : اههچب  زا  یکی 
؟ هشیم یچ  مشاب ، نوشیا  دای  هب  بش  ات  حبص 

نتسنودن نیمه  میشاب  نومنامز  ماما  دای  هب  دایز  مینکیمن  یعس  ام  هکنیا  ّتلع  هی  دیاش  يدرک ، یبوخ  لاؤس  تفگ : متسود 
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امش يارب  دبال  .تسه  شتسود  دای  هب  یتسودره  هتبحم و  یتسود و  ياههناشن  زا  یکی  ندوب ، دای  هب  الـصا  نینک  ّتقد  .تساههدیاف 
يربخ نیمه  مدوب ، وت  دای  هب  حبـص  زورما  اقافتا  هتفگ  یـسرپلاوحا  زا  سپ  وا  میدرک ، دروخرب  یتسود  هب  یهاگ  هک  هداتفا  قاّفتا  مه 
شراک نیا  اب  وا  .هنکیم  دایز  امـش  لد  رد  ور  وا  تبحم  هنکیم و  لاحـشوخ  ور  امـش  هدوب ، نوتدای  هب  نیمهفیم  هدیم و  امـش  هب  وا  هک 

تدارا و راهظا  ترـضح  نوا  هب  رتشیب  میـشاب ، نومنامز  ماما  دای  هب  رتشیب  هچ  ره  مه  اـم  .هراد  هقـالع  امـش  هب  اـعقاو  هک  هدرک  مـالعا 
.میدرک هقالع 

نوا دای  هب  رتشیب  مه  امـش  هدوب ، امـش  دای  هب  نوتتـسود  نیدـش  هجوتم  امـش  یتقو  .سهفرط  ود  تبحم  یتسود و  هکنیا  هگید  یهتکن 
...و نینکیم  اعد  شارب  یهاگ  نیتسه و 

.تسام رس  تشپ  ترضح  ریخ  ياعد  نتسه و  ام  دای  هب  مه  ترضح  نوا  الباقتم  میشاب ، نامز  ماما  دای  هب  دایز  یتقو  مه  ام 

هنیمز اب  هک  یتقو  .تسام  یگدـنز  رد  تسرد  لمع  حیحـص و  هار  باختنا  يارب  کـمک  نیرتهب  ناـمز  ماـما  داـی  هکنیا  هتکن  نیموس 
، نتـسه ربخاب  ام  لاح  زا  ترـضح  هک  میـشاب  هجوتم  میـشاب و  نامز  ماما  دای  هب  عقوم  نومه  هگا  میـشیم  هجاوم  یتسردان  راک  هانگ و 

ياهفیظو ماـجنا  بوخ و  راـک  یهنیمز  اـب  هک  یناـمز  نوا  هشاـب و  هاـنگ  كرت  رد  اـم  کـمک  نیرتهب  هنوتیم  داـی ، نیا  تفرعم و  نیا 
دروخرب
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میـشیمن و دـیماان  دایب ، ام  غارـس  هب  یتخـس  يراتفرگ و  یتقو  هبوخ و  راک  نوا  ماجنا  يارب  قوشم  نیرتهب  ترـضح  نوا  داـی  مینکیم ،
رابخا رب  ام  :»... نتشون دیفم  خیش  هب  ياهمان  رد  هک  دایب  نومدای  ترـضح  یهلمج  نیا  یتقو  هژیو  هب  مینیبیمن ؛ تسبنب  رد  ور  نومدوخ 

« .تسین یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امش  عاضوا  زا  زیچ  چیه  میهاگآ و  امش  لاوحا  و 

ررـض یلیخ  اـم  سپ  تسه ، ترـضح  داـی  رد  هک  ییاههدـیاف  همه  نیا  اـب  تفگ : اـههچب  زا  رگید  یکی  دیـسر  اـجنیا  هب  هک  تبحص 
؟ میشاب ترضح  نوا  رکف  هب  رتشیب  مینک و  دایز  ور  دای  نیا  مینوتیم  روطچ  .میدوب  نومنامز  ماما  دای  هب  مک  هک  میدرک 

؟ میشاب مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دای  هب  رتشیب  هنوگچ  - 3

.میـسانشب میـشاب  ترـضح  رکف  هب  ام  هشیم  ثعاـب  هک  ور  ییاـهراک  مینوتیم  ندرک  رکف  اـب  هنوسآ ، لاؤس  نیا  خـساپ  تفگ : متـسود 
دراوـم نیا  اـعومجم  هک  دـنتفگ  ياـهتکن  اـههچب  زا  مادـک  ره  عـقوم  نـیا  رد  .هـگب  هـسریم  شنهذ  هـب  یچ  ره  یک  ره  نـالا ، نـیمه 

: دش يروآعمج 

هجح ای  حلاصابا ، ای  هللا ، هیقب  ای  يدـهم ، ای  نامزلا ، بحاص  ای  :» مینزب ادـص  ار  ترـضح  میروایب و  نابز  هب  ار  ترـضح  مان  یهاگ  - 1
« نسحلا نب 

مان اعد  نآ  رد  مینک و  اعد  مه  يارب  رگیدکی  زا  رکشت  ماگنه  رد  - 2
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اب هللاءاشنا  مییوگب : دهیم  ام  هب  یشوخ  ربخ  یسک  یتقو  ای  نشاب  یضار  امـش  زا  نامز  ماما  هللاءاشنا  : » مییوگب الثم  میربب ، ار  ترـضح 
« .هشب داش  تلد  نامز  ماما  روهظ  یهدژم 

نآ دای  هب  ار  ام  هک  میشاب  هتـشاد  ...و  باتک  دلج  يور  رب  وردوخ ، لخاد  رد  یبسچرب  ای  هتـشون  راک و  لحم  لزنم ، رد  ییاهولبات  - 3
.دزادنیب ترضح 

رارق شدوخ  اب  یـسک  تسا  نکمم  الثم  ترـضح ؛ نآ  هب  طوبرم  ياهترایز  اهاعد و  ندـناوخ  يارب  صخـشم  ياـهمانرب  نتـشون  - 4
مه زاغآ و  رد  مه  بیترت  نیا  هب  دناوخب و  ار  نیـسای  لآ  ترایز  باوخ  زا  لبق  دهع و  ياعد  حبـص  زامن  زا  دعب  زور  ره  هک  دراذگب 

ترـضح نآ  هدـش و  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  لوق  زا  هک  تسا  ییاعد  دـهع  ياعد  .تسه  ترـضح  داـی  هب  شزور  ناـیاپ  رد 
زا دعب  حیتافم  باتک  رد  اعد  نیا  .تسا  نامز  ماما  اب  يدهع  دیدجت  یهلزنم  هب  دوش و  هدناوخ  اعد  نیا  حبص  لهچ  دناهدرک  هیـصوت 

هیـصوت هداد و  میلعت  ناشناتـسود  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دوخ  هک  تسا  یتراـیز  نیـسای  لآ  تراـیز  هدـش و  لـقن  هبدـن  ياـعد 
هبدن ياعد  زا  لبق  يرادقم  حیتافم  رخاوا  رد  مه  ترایز  نیا  .دوش  هدافتـسا  ترایز  نیا  زا  ترـضح  نآ  هب  هجوت  يارب  هک  دناهدرک 

.تسا هدش  رکذ 

.ترضح نآ  هب  طوبرم  ياههتشون  اهباتک و  یهعلاطم  - 5
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.نارکمج دجسم  ریظن  دنراد ؛ یصاخ  هجوت  اهنآ  هب  ترضح  هک  ییاهناکم  ترضح و  هب  بوصنم  ییاهناکم  ترایز  - 6

هب هبنـشراهچ  بش  لهچ  سک  ره  نگیم  هک  هتـسرد  نیا  ایآ  دیـسرپ : اههچب  زا  یکی  دـش  نارکمج  دجـسم  زا  تبحـص  هک  یماگنه 
؟ هنیبیم ور  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هرب  نارکمج  دجسم 

ماما تسد  زا  نتفر و  نارکمج  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  يدارفا  هک  هداتفا  قاـفتا  مه  یلیخ  هنیمه و  روهـشم  تفگ : متـسود 
.نتفرگ تجاح  نامز 

؟ هشاب هدرک  ادیپ  یقیفوت  نینچ  هک  دیسانشیم  ور  یسک  نوتدوخ  امش  تفگ : اههچب  زا  یکی 

دص قثوم و  دارفا  مدید و  ور  نوا  مدوخ  نم  هتفرگ و  تجاح  هار  نیمه  زا  هک  تسه  ییاقآ  دهشم )  ) ام رهـش  رد  هلب  تفگ : متـسود 
اب قباطم  الماک  وا  يارجام  هک  نداد  یهاوگ  نم  شیپ  نتخانـشیم  یتسار  یتسرد و  هب  میدـق  زا  ور  نوا  هک  نم  دامتعا  دروم  دـصرد 

هناتخبـشوخ هک  نتـشون ، ار  وا  يارجام  مه  یباتک  رد  مدـش  علطم  مدینـش ، دارفا  نیا  زا  ور  وا  يارجام  نم  هکنیا  زا  دـعب  تسا و  عقاو 
.نینوخب باتک  يور  زا  نیایب  هشاب  هدش  لقن  رتقیقد  هکنیا  يارب  .تسه  نم  هارمه  باتک 

داد و اههچب  زا  یکی  هب  ار  باتک  دروآ و  ار  شرظن  دروم  هحفص  دعب 
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: درک ندناوخ  هب  عورش  وا 

( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  زا  ار  دوخ  نتفرگ  افـش  يارجام  يوضر  سدـق  ناتـسآ  مود  کیـشک  مداخ  زاسرولب  ياقآ  مان  هب  یـصخش  »
: دیامنیم لقن  نینچ 

اب .دوش  لمع  دیاب  هک  تسامـش  نابز  رانک  مه  ياهدغ  تفگ : .متفر  رتکد  شیپ  نادند  ندیـشک  يارب  مدش ، نادند  درد  هب  التبم  نم 
نامرد متفر  اهرتکد  شیپ  هچ  ره  .متـشونیم  ار  زیچ  همه  متـسناوتیمن و  منزب  فرح  متـساوخ  هچ  ره  رگید  مدـش و  لال  نم  لمع  نآ 

.مدوب تحاران  هتفرگ و  یلیخ  .دشن 

.دـش ادـیپ  شیارب  یتـشحو  یـسرت و  نادـند  ندیـشک  تـقو  .تـفر  رتـکد  شیپ  نادـند ، درد  عـفر  يارب  هدـنب  مناـخ  دـعب  هاـم  دـنچ 
؟ یسرتیم ارچ  دسرپیم : کشزپنادند 

.يرآ دیوگیم : تسامش ؟ رهوش  نآ  بجع ! دیوگیم : رتکد  .دیوگیم  رتکد  يارب  الک  ار  ارجام  دیشک و  ینادند  مرهوش  دیوگیم :

.درادن هدیاف  رگید  تسا و  ناشیا  ندش  لال  ثعاب  نیا  هدش و  عطق  هدید و  همدص  ییایوگ  بصع  یحارج  لمع  رد  دیوگیم : رتکد 

هتفگ رتکد  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیوگیم : یتحاران ؟ ارچ  دسرپیم : درم  .دربیمن  شباوخ  بشو  ددرگیمرب  هناخ  هب  تحاران  یلیخ  نز 
دوشیم و رتدایز  درم  یتحاران  .دیوشیمن  بوخ  امش 
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، يورب نارکمج  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  هک  تسا  نیا  نم  ییامنهار  دیامرفیم : ناشیا  هب  یمرتحم  صخـش  .دیآیم  نارهت  هب 
نارهت رد  هبنشهس  ياهبـش  هک  دهدیم  یبیترت  ددرگیمرب  هک  دهـشم  هب  اذل  دریگیم و  يدج  میمـصت  .تساجنآ  رد  تسه  ییافـش  رگا 

.دوش فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  ياهبش  دشاب و 

دـش ینارون  اج  همه  هک  دوشیم  هجوتم  تقو  کی  دراذگیم ، رهم  هب  رـس  تاولـص  يارب  دـناوخیم و  زامن  هک  متفه  یـس و  یهتفه  رد 
.دهدب مالس  دناوتیمن  هک  دوشیم  تحاران  یلیخ  .تسا  تجح  ترـضح  دنیوگیم  دنتـسه ، وا  لابند  هب  مدرم  دش و  دراو  ییاقآ  کیو 
بدایب الا  ملال و  نم  هک  دنکیم  نابز  هب  هراشا  .نک  مالـس  دـیامرفیم : هدـمآ و  وا  کیدزن  ترـضح  یلو  دریگیم  رارق  يرانک  رد  اذـل 

دوخ دوریم و  رانک  هدرپ  ماگنه  نیا  رد  .دیوگیم  مالس  دوشیم و  زاب  شنابز  هلصافالب  .نک  مالس  دیامرفیم : مود  راب  ترـضح  .متـسین 
« .دنیبیم هدجس  لاح  رد  ار 

یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  رـضحم  رد  دندوب  هدید  یلال  زا  دعب  یلال و  نیح  رد  ندش و  لال  زا  لبق  ار  اقآ  هک  يدارفا  ار  ارجام  نیا 
.دنداد تداهش 
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نارکمج دجسم  - 4

نوا هب  نامز  ماما  نگیم  ارچ  هدش و  هتخاس  یک  نارکمج  دجسم  نیا  الـصا  تفگ : اههچب  زا  یکی  دش  مامت  هصق  نیا  ندناوخ  یتقو 
؟ ننکیم دمآ  تفر و  اجنوا  نراد و  هجوت 

هب ار  ثحب  هیقب  دوب  هدـش  ینـالوط  هسلج  نوچ  درک و  فیرعت  هصـالخ  روط  هب  ار  نارکمج  دجـسم  ناتـساد  متـسود  هک  دوـب  اـجنیا 
نامز و ماما  ياربک  تبیغ  لیاوا  رد  وا  هتفگ  هب  هک  دجـسم  نیا  يارجام  یهعلاطم  يارب  باتک  دنچ  اهنت  درک و  لوکوم  هدـنیآ  هسلج 
ار نآ  ندش  هتخاس  یگنوگچ  دجسم و  نیا  ناتساد  مدوب  هدش  قاتشم  یلیخ  هک  نم  .درک  یفرعم  هدش  هتخاس  ترضح  نآ  روتسد  هب 

مرخب ار  اهباتک  نیا  زا  یکی  مک  تسد  منک و  هعجارم  اهیـشورف  باتک  هب  میتفر  نوریب  هسلج  زا  ات  مدرک  دهع  دوخ  اب  اج  نامه  منادب 
مدرکن و لطعم  مدیـسر  هناخ  هب  ات  مدـیرخ و  ار  رظن  دروم  باـتک  .دوب  هعمج  زور  هکنیا  اـب  هناتخبـشوخ  .مدرک  مه  ار  راـک  نیمه  و 

: نارکمج دجسم  ِندش  هتخاس  ناتساد  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  مدرک و  زاب  ار  باتک 

تماق نارکمج  مان  هب  ییاتـسور  زا  دوب ، تلاسر  یحو و  نادناخ  یهتفیـش  رادرک و  هتـسیاش  شیدناتـسرد ، يدرف  هک  هلثُم  نب  نسح 
.يدنلب یهزاوآ  هن  تشاد و  يرایسب  ترهش  هن  زور  نآ  نارکمج ، وا  هاگداز  ياتسور  .تشارفارب 
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باوخ هب  هداهن و  عافترامک  یهوک  هتشر  یهنماد  رب  رـس  رانا  زا  یناتخرد  اب  نازوس و  کشخ و  یتشد  رد  مارآ  تکاس و  ییاتـسور 
زا راشرس  هوکشرپ و  ییانب  يزور  نازوس  کشخ و  تشد  نیا  رد  ماجنارـس  هک  تسنادیم  یـسک  هچ  زور  نآ  .دوب  هتفر  ورف  یقیمع 

ینامداش دـیون  دـیما و  رد  قرغ  ار  یلد  بحاص  ره  بلق  دزاسیم و  هریخ  ار  یـشیدناتسرد  ِرگاشامت  ره  مشچ  هک  تمظع  تیونعم و 
راب شخبناج ، رورپحور و  هاگراب  نیا  يوس  هب  کیدزن  رود و  طاقن  زا  ناسنا  اهنویلیم  لاس  هام و  هتفه و  ره  ددرگیم و  اـپرب  دـنکیم ،

؟ دندنبیم رفس 

نامرف دش و  لیان  نامز  ماما  رادید  هب  هلثُم  نب  نسح  بانج  تشادن و  ربخ  نارکمج  ِهوکشرپ  ِدجـسم  زورما  زا  یـسک  زور  نآ  يرآ ،
: دنکیم لقن  نینچ  ار  ارجام  وا  .دروآ  مدرم  يارب  دجسم  نیا  نتخاس  يارب  ریذپاندیدرت  ییاههناشن  اب  هارمه  ار  ناشیا 

تسا هدناوخارف  ار  وت  ترالاس  - 5

شیوـخ هاـگداز  ياتـسور  رد  نم  دوـب و  یـسمش  يرجه  لاـس 393  هب  ناـضمر  تکربرپ  ِبش  نیمهدـفه  هبنـشهس ، بش  تـسرد  »
رادـیب باوخ  زا  ارم  دـندمآ  نم  يارـس  هب  یهورگ  هاگان  هک  دوب  هتـشذگ  بش  همین  زا  یـساپ  .مدوب  هتفخ  دوخ  یهناخ  رد  نارکمج 

.دـناوخیم ارف  ار  وت  کـنیا  یمارگ  نآ  هک  ارچ  يوگ ! خـساپ  رـصع  ماـما  ترـالاس  توـعد  هب  زیخ و  اـپ  هب  نسح ! دـنتفگ : دـندرک و 
يریذپانفصو تاظحل 
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نیزو و ییاههرهچ  اب  هک  مدمآ  هناخ  رد  هب  ناباتـش  .مدش  رادید  یهدامآ  هناروابان  مدـمآ و  مدوخ  هب  متـساخ ، اپ  هب  تعرـس  هب  .دوب 
نانآ یهراشا  اب  .دـنداد  ارم  خـساپ  رایـسب  تبحم  فطل و  اب  زین  نانآ  مدرک و  ناشراثن  مرگ  يدورد  مالـس و  .مدـش  وربور  هوکـشرپ 

.دندومن یهارمه  ییامنهار و  ارم  تسا  نارکمج  دجسم  کنیا  هک  ياهطقن  ات  میدرک و  تکرح 

دودح هک  تبالـصرپ  هوکـشرپ و  یناوج  دناهداهن و  نآ  رب  ییاهیتشپ  هدرتسگ و  نآ  رب  یـشرف  هک  مدـید  ابیز  رایـسب  یتخت  اجنآ  رد 
راوگرزب نیزو و  ياهدروخلاس  شربارب  رد  هدز و  هیکت  للجم  طاسب  نآ  رب  دـنکیم  یناشفارون  دیـشروخ  ناسب  دـیامنیم و  هلاـس  یس 

.دندوب وا  فارطا  رد  هدننک  هریخ  یهوکش  اب  زبس ، دیفس و  ياههماج  اب  مه  یعمج  هتسشن و 

هوکـش و تیاهن  رد  لامج و  لامک و  جوا  رد  هک  زورفاناهج  دیـشروخ  نآ  هک  دـش  نشور  میارب  ياـهنوگ  هب  اـّما  متخانـشن  ار  ناـنآ 
رارق وا  ربارب  رد  هک  تمظع  اب  نیزو و  یهدروخلاس  نآ  تسا و  رـصع  ماـما  كاـپ  ياـهناج  بوبحم  هدز ، هیکت  تخت  نآ  رب  تمظع 

« .دشابیم رضخ  ترضح  دراد 

ناسرب ار  ام  مایپ  - 6

دوصقم و یهبعک  رادید  هب  هناروابان  هکنآ  زا  سپ  درک و  نتسشن  هب  توعد  ارم  دوب  رضخ  ترضح  هک  امیسشوخ  یهدروخلاس  »
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! مرورس يرآ  متفگ : يدمآ ؟ نسح ! دومرف : دناوخ و  ناشن  مان و  هب  ارم  درک و  نم  هب  ور  مرالاس  مدش ، رختفم  دوعوم  یهلبق 

.ناـسرب وا  هب  اـم  يوس  زا  ار  ماـیپ  نیا  ورب و  ملـسم  نب  نسح  نیمز  نیا  زرواـشک  دزن  کـنیا  دومرف : رایـسب ، تمارک  فطل و  زا  سپ 
؟ مرالاس مایپ  مادک  مدیسرپ :

راـثآ اـم  ینکیم و  داـبآ  ار  نآ  امـش  میربـیم ، نیب  زا  ار  نآ  اـم  ینکیم و  تشک  ار  نیمز  نیا  هک  تساـهلاس  نونکا  امـش  وگب  :» دومرف
.مینکیم وحم  ار  هنابصاغ 

مادـقا نآ  هب  دـیابن  یتسین و  زاجم  راک  نیا  رب  الوا  هک  شاب  هاگآ  اّما  يراد ، ار  میمـصت  نامه  زاب  تسا  شیپ  رد  هک  یلاس  رد  کنیا 
هک ارچ  ددرگ ، اپرب  يدجـسم  فیرـش  ناکم  نیا  رد  ات  ینادرگرب  ياهتفرگ  نیمز  نیا  زا  نونکات  هک  ار  ياهرهب  دیاب  هوالع  هب  .ینک 
اب ياهدوزفا و  دوخ  ياهنیمز  هب  ار  نآ  وت  هدیـشخب و  زایتما  اـهنیمز  رگید  زا  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  سدـقم  تفارـشرپ و  نیمز ، نیا 

« .ياهدومن بصغ  ار  نآ  يرسهریخ 

، ماهدامآ دوجو  همه  اب  تمدخ  ماجنا  يارب  ّتنم  یهدید  هب  مرورس ! متفگ : یمارگ  نآ  شخبناج  نیشنلد و  نانخـس  ندینـش  زا  سپ 
ار مراتفگ  دـنریذپیمن و  نم  زا  ار  راکـشآ  ِلیلد  ناشن و  نودـب  مایپ  مدرم ، هک  ارچ  دـشاب ، یناشن  شخبناج ، مایپ  نیا  هارمه  دـیاب  اـّما 

.دننکیمن قیدصت  ار  منخس  دنرادیمن و  رواب 
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ار ام  مایپ  ورب و  امـش  .داد  میهاوخ  رارق  اج  نیمه  رد  ار  مایپ  ِیتسرد  تمالع  وت و  یتسار  تقادـص و  ناشن  اـم  تسا ! تسرد  :» دومرف
« .هدب ماجنا  ار  تراک  بلق  توق  اب  شاب و  نئمطم  دروم  نیا  رد  ناسرب ،

نارکمج دنمهوکش  دجسم  داینب  نامرف  - 7

: دومرف نم  هب  باطخ  اهلسنو ، اهرصع  یهیامنارگ  نآ 

ياهلاس عفانم  دـهاوخب و  ار  نیمز  نیا  ِزرواشک  دـنک و  تکرح  وت  هارمه  هب  هک  وگب  وا  هب  باتـشب و  نسحلاوبا  دیـس  دزن  تسخن  - 1
.دناتسب زاب  وا  زا  ار  نآ  یهتشذگ 

.دنکفیب نیمز  نیا  رد  ار  یهوکشرپ  دجسم  حرط  گنردیب  دنمهقالع ، هاوخریخ و  مدرم  کمک  هب  نآ  زا  سپ  - 2

هب دنک و  هدافتـسا  دجـسم  نیا  نامتخاس  لیمکت  يارب  تسام ، ِنآ  زا  دشابیم و  لاهدرا  یهیحان  رد  قهر  رد  هک  یکالما  عفانم  زا  - 3
دناسرب و دجسم  نیا  نامتخاس  هب  ار  نآ  یهرهب  هلاس  همه  نیاربانب ، .میاهدومن  دجسم  نیا  فقو  ار  قهر  کلم  فصن  ام  هک  وگب  وا 

.دیامن فرصم  نا  تمظع  هوکش و  هار  رد 

تیونعمرپ و ناـکم  نیا  رد  دـنروآ و  يور  اجنادـب  صـالخا  اـب  هناـفراع و  دـنراد و  یمارگ  ار  سدـقم  ناـکم  نیا  وـگب  مدرم  هب  - 4
.دنزیخرب ناشراگدرورپ  شیاین  هب  هنوگ  نیا  فیرش 
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نارکمج دجسم  بادآ  - 8

: دومرف نایب  تروص  نیدب  ار  سدقم  ناکم  نیا  رد  ادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  شیاین و  بادآ  یمارگ ، نآ 

تعکر ره  رد  تسا : تروص  نیدب  نآ  دـنناوخب و  دجـسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  تسخن  دـنوشیم  فرـشم  اجنیا  هب  هک  یناسک  - 1
.تسا هدش  ررقم  دوجس  عوکر و  رکذ  راب  تفه  صالخا و  یهروس  راب  تفه  دمح ، یهکرابم  یهروس  زا  سپ 

: تسا هدش  ررقم  هنوگ  نیدب  مه  نآ  هک  دنناوخب  رمالا  بحاص  زامن  ّتین  هب  زامن  تعکرود  دجسم ، ّتیحت  زامن  زا  سپ  - 2

دوجو یهمه  اب  رابدصکی  ار  هلمج  نیا  هاگنآ  دنناوخب و  نیعتسن  كایا  دبعن و  كایا  یهلمج  ات  هحتاف  یهروس  عورش  تین و  زا  سپ 
.دنهد همادا  هنوگ  نیمه  زین  ار  اههدجس  عوکر و  رکذو  دننک  مامت  ار  هروس  دعب  دننک و  همزمز  توالت و  صالخا  روش و  و 

اهیلع ) همطاف ترـضح  حیبست  دـننک و  شیاتـس  دـنرادب و  گرزب  اروا  دـنروآورف و  عضاوت  میظعت و  رـس  ادـخ  ربارب  رد  زامن ، زا  سپ 
.دنتسرف دورد  داب ، نانآ  رب  ادخ  مالس  هک  شنادناخ  ربمایپ و  رب  رابدصکی  دنهن و  هدجس  هب  رس  هاگنآ  دنروایب و  ار  مالسلا )

دروآ ياج  هب  فیرـش  ناکم  نیا  رد  طیارـش  یهمه  اب  هارمه  هناصلاخ و  هناـفراع و  زاـمن  تعکر  ود  سک  ره  نسح ! دومرف : هاـگنآ 
نانچ
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.تسا هدناوخ  ار  زامن  نیا  یتسرپاتکی ، دیحوت و  دبعم  نیرتنهک  هبعک ، رد  ییوگ  هک  تسا 

مایپ ندناسر  يوس  هب  راوتسا  ياهماگ  اب  - 9

زا سپ  هاگنآ  .مدـیرخ  ناج  هب  ار  همه  هژاو  نیرخآ  ات  مدرپس و  ناـج  شوگ  هب  دوجو  یهمه  اـب  ّتقد و  هب  ار  ترـضح  نآ  ماـیپ  نم 
ماـما تیوـنعمرپ  رابهوکـش و  دجـسم  ناـمه  دجـسم ، نیا  تساـجنیا و  رظن  دروـم  ناـکم  نآ  ییوـگ  هک  متفگ  دوـخ  هب  ماـیپ  ماـمتا 
متشاد تراشا  دوب  هتسشن  تخت  رب  هک  يردقنارگ  دنمهوکش و  ناوج  نادب  لد  رد  لاح  نامه  رد  دش و  دهاوخ  مالسلا ) هیلع  ) رـصع
يارب نکن و  گـنرد  : » هک دومرف  هراـشا  دـییأت  قیدـصت و  یعون  اـب  دـناوخ و  ارم  یبـلق  ّتین  لد و  زار  ییوگ  رایـسب  یتفگـش  اـب  هک 

!« نک تکرح  مایپ  ندناسر 

هار متـشگزاب و  وا  یهراشا  اب  هک  متخوسیم  شقـشع  رد  ياهنـشت  ناـسب  ناـنچمه  مدوب ، هدـشن  ریـس  وا  يارـآلد  لاـمج  ياـشامت  زا 
.متفرگ شیپ  رد  وا  نامرف  ماجنا  يارب  ار  شیوخ 

رپ قلبا و  تسا  يزب  نابـش  یناشاک  رفعج  دنفـسوگ  هلگ  رد  نسح ! :» دومرف دناوخارف و  ارم  هراب  رگد  هک  مدـمآیم  راوتـسا  ياهماگ  اب 
رد تمالع  راهچ  فرط و  کی  رد  تمالع  هس  هک  دنتسه  مهرد  هّکـس  دننامه  اههناشن  نیا  دراد و  دیفـس  هایـس و  تمالع  تفه  .وم 
هب هدـنیآ  بش  ار  نآو  ینک  يرادـیرخ  شیوخ  یـصخش  لوپ  ای  مدرم  کمک  هب  ار  زب  نیا  دـیاب  امـش  .تسا  ناویح  نآ  رگید  فرط 

ناکم نیا 
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هک ینک  میـسقت  نارامیب  نایم  رد  ناضمر  هام  مهدجه  اب  ربارب  هبنـشراهچ  زور  ار  نآ  تشوگ  هاگنآ  ییامن و  حبذ  يروایب و  سدـقم 
« .دیشخب دهاوخ  افش  تشوگ  نیا  یهلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ 

مدوب امش  راظتنا  رد  نم  - 10

يارب دشاب  متیرومأم  یناسرمایپ و  هار  رد  نم  تقادـص  دنـس  نیرتهب  ییاهنت  هب  تسناوتیم  مادـک  ره  هک  اههناشن  نیا  تفایرد  زا  سپ 
داتفه ای  تفه  ام  دومرف : زورفاناهج  دیشروخ  نآ  دناوخارف و  ارم  راب  نیموس  يارب  هک  مدرک ، تکرح  روتـسد  يارجا  مایپ و  ندناسر 

دوب دهاوخ  ردق  كرابم  بش  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  دوش ، هبـساحم  زور  تفه  رگا  هک   ) .دـمآ میهاوخ  اجنیا  هب  رگید  زور 
( .تسا ردقنارگ  رایسب  یبش  هک  دوب  دهاوخ  هدعقیذ  هن  تسیب و  بش  دوش ، هبساحم  زور  داتفه  رگا  و 

زامن دادماب ، عولط و  ندیمد  اب  مدنارذگ و  تشذگ  هچنآ  یهـشیدنا  رد  نانچمه  ار  بش  مدمآ و  شیوخ  یهناخ  يوس  هب  نم  يرآ !
.مدرک زاغآ  ار  دوخ  تیرومام  مدناوخ و 

هدـش توعد  اجنادـب  بشید  هک  یـسدقم  ناکم  هب  وا  اب  مداهن و  نایم  رد  رذـنم  نب  یلع  مان  هب  مناتـسود  زا  یکی  اب  ار  عقوام  تسخن 
نآ میدروخرب و  دوب  هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع ماما  هتـشذگ  بش  هک  ییاههناشن  زا  یخرب  اـجنآ ، زا  دـیدزاب  زا  سپ  متفر و  مدوب 

.دوب هدش  بصن  جنآ  رد  هک  ییاهخیم  ریجنز و  زا  دوب  ترابع 
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.میتفاتش متخانشیمن  اروا  نم  دوب و  هداد  روتسد  بشید  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  يردقنارگ  دیس  لزنم  يوس  هب  متسود ، هارمه  هب  هاگنآ 

: دنتفگ ام  ندید  اب  دنتسه و  ام  راظتنا  رد  ییوگ  شنارازگراک  نادنزرف و  یخرب  میدیسر ، نسحلاوبادیـس  یهناخ  رد  هب  هک  یماگنه 
هناربصیب ناتندمآ  يارب  تسامـش و  رظتنم  نونکات  رجف  عولط  زا  نسحلاوبا  دیـس  دنتفگ : يرآ  میتفگ : دـیتسه ؟ نارکمج  زا  امـش  ایآ 

.دنکیم يرامشهظحل 

شیوخ هاگیاج  رد  ارم  وا  .میدش  وربور  وا  مارتحا  مرگ و  خساپ  اب  ینتورف  عضاوت و  راهظا  مالس و  میدقت  نمـض  میدش و  هناخ  دراو 
درمگرزب اـیور ، ملاـع  رد  هک  مدوـب  باوـخ  رد  هتـشذگ  بش  نم  نسح ! تفگ : منک  عورـش  ار  نخـس  نـم  هـکنیا  زا  شیپ  دـناشن و 

وت هب  وا  هچنآ  .دمآ  دـهاوخ  امـش  یهناخ  هب  نارکمج  زا  نسح  مان  هب  يدرم  ادرف  دادـماب  دـیامرفیم : نم  هب  هک  مدـید  ار  يرابهوکش 
نامه رد  .تسام  مایپ  نتفریذـپن  تقیقح  رد  نآ  نتفریذـپن  ام و  مایپ  وا  نخـس  هک  ارچ  شاـب ، هتـشاد  داـمتعا  وا  رب  نک و  رواـب  تفگ 

.مدرکیم يرامشهظحل  امش  راظتنا  رد  نونکات  مدش و  رادیب  هظحل 

راک ماجنا  يارب  - 11

اهبکرم رب  راوس  دـندومن و  هدامآ  ار  اهبـسا  داد  روتـسد  دیـس  داهن و  نایم  رد  وا  اب  حورـشم  قیقد و  روط  هب  ار  بشید  يارجاـم  نسح 
.دندرک تکرح 
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هتفای روتـسد  هک  يزب  نآ  هلثم  نب  نسح  دندیـسر و  یناـشاک  رفعج  یهلگ  هب  ناـنآ  هک  دوب  نارکمج  ياتـسور  یکیدزن  رد  هار و  رد 
.تفای هّلگ  نایم  رد  دوب ، وا  مایپ  یتسرد  تقادص و  ياههناشن  زا  یکی  دوب و 

زورما اهنت  دوبن و  ام  یهلگ  رد  زب  نیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : نابش  هک  دزادرپب  ار  ناویح  تمیق  ات  تفر  تفرگ و  ار  نآ  نسح 
هب ناویح  نیا  هک  مدش  هدزتفگش  کنیا  اّما  مریگب ، ار  نآ  متسناوتن  مدیشوک  هچ  ره  دنکیم و  تکرح  هلگ  رـس  تشپ  هک  مدید  ار  نآ 

هدـیدن هلگ  نایم  رد  ار  نآ  زورما  ات  تسین و  نم  نآ  زا  زب  نیا  تسا  نیا  تقیقح  .دـیتفرگ  ار  نآ  امـش  دـمآ و  امـش  يوس  هب  یناسآ 
! تساّمعم نم  يارب  دوخ  نیا  مدوب و 

نارامیب هب  دوب  هدش  هداد  روتـسد  هک  ياهنوگ  هب  دندرک و  حبذ  دـندروآ و  دـندوب  هتفای  نامرف  هک  ياهطقن  هب  ار  ناویح  هنوگ  نیدـب 
اهخیم و نآ  دنتـشارفارب و  ار  نآ  فقـس  لاهدرا ، یهقطنم  كالما  عفانم و  لاوما و  اب  دندنکفا و  ار  نارکمج  دجـسم  حرط  دـنداد و 

صالخا هدیقع و  اب  نارامیب  هاگره  هک  درب  شدوخ  هناخ  هب  نسحلاوبا  دیـس  بانج  دوب  هدـش  هیبعت  صاخ  یهنوگ  هب  هک  ار  اهریجنز 
.دنتفرگیم رارق  راگدیرفآ  فطل  دروم  دنتفاییم و  افش  وا ، نذا  ادخ و  تساوخ  هب  دنتخاسیم و  کیدزن  نادب  ار  دوخ 
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دیس تلحر  زا  سپ  - 12

رد اهخیم  اهریجنز و  نآ  هک  تفر  یقودنص  رس  شیوخ  يافش  يارب  هدش و  رامیب  شنادنزرف  زا  یکی  نسحلاوبادیـس  تلحر  زا  سپ 
دش و وربور  یلاخ  قودنـص  اب  رایـسب  یتفگـش  اب  اّما  .دیوجب  افـش  دوخ  يادـخ  زا  اهنادـب ، نتـسج  كربت  اب  ات  دـشیم  يرادـهگن  نآ 

.دش يرگید  يامعم  نانآ  يارب  زین  نیا  تفاین و  ار  اهخیم  اهریجنز و 

دوخ فطل  هب  رون و  ماما  نیمهدزاود  نابوخ ، یهلبق  ناناج و  ِناج  نامرف  هب  نارکمج  تیونعمرپ  هوکشرپ و  دجسم  ناس  نیدب  يرآ !
(1) .دش لیدبت  قشاع  فراع و  ناراودیما  یهطقن  هب  دیدرگ و  داینب  اهلسن  اهرصع و  هیامنارگ  نآ 

***
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مهد لصف :

تبحم زاربا  - 1

یتقو .دوب  تکربرپ  یلیخ  نم  يارب  هسلج  نآ  رخآ  متفریم ، هسلج  فرط  هب  یصاخ  قوش  روش و  اب  نم  دوب و  هدیسر  هعمج  حبص  زاب 
هدـنز مرمع  ياـهنامز  نیرتـهب  زا  ییاـهتعاس  .دراد  هدـیاف  ردـقچ  هعمج  ياهحبـص  نتـسشن  مه  رود  نیا  مدـیدیم  مدرکیم  ار  شرکف 

.مربیم تاعاس  نآ  زا  ار  اههرهب  نیرتهب  تلاطب ، تلفغ و  باوخ و  ياج  هب  دوشیم و 

یبوخ و قشاع  هک  ییاهناوج  اب  منکیم  ادیپ  یبوخ  ناتسود 
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تنایخ نم  هب  مراد  نانیمطا  هک  یناتسود  .دنتسه  یگدنز  رد  هتسیاش  یناروای  نانیا  موشیم و  انشآ  دنتـسه  یتسار  یتسرد و  لامک و 
ندرک یگدنز  رتتسرد  رتهب و  یتسود  نیا  زا  نامفده  هکلب  دنهاوخیمن  دوخ  یصخش  عفن  يارب  ارم  دنشکیمن ، ههاریب  هب  ارم  دننکیمن ،

.تسادخ یگدنب  ریسم  رد  رگیدکی  هب  کمک  و 

دوشیم ثعاب  یگتفه  تارکذت  دنکیم و  رتهاگآ  ار  ناسنا  سرد  سالک  کی  لثم  بوخ  یهسلج  ره  .دوشیم  هدوزفا  ملامک  ملع و  هب 
جیردت هب  زاب  دشاب  زیمت ، یقاتا  رد  مه  ردق  ره  هنیآ  دراد ، یبوررابغ  هب  جایتحا  هنیآ  لثم  اهمدآ  ام  لد  رخآ  .دـیاین  مغارـس  هب  تلفغ 
هزیکاپ تسا و  روطنیمه  مه  اـم  لد  .دـهدیمن  ناـشن  ار  تقیقح  رگید  مک  مک  دوشن  زیمت  یتدـم  رگا  دنیـشنیم و  نآ  رب  راـبغ  درگ و 

.تسا نکمم  تاسلج  تارکذت و  نیمه  اب  لد  یهنیآ  ندرک 

نیا رد  روضح  اب  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  یهفیظو  زا  یـشخب  موشیم و  رتانـشآ  منامز  ماما  اب  تاسلج  نیا  رد  رتمهم ، همه  زا  و 
هعمج حبـص  تاسلج  دـیاوف  زا  ياهزات  يابیز  تاکن  تشذـگیم  هچ  ره  دوب ؛ هدرک  روطخ  منهذ  هب  يرکب  رکف  .مهدـیم  ماجنا  هسلج 

.مریگب یپ  ار  راکفا  نآ  دشن  مدیسر و  هسلج  ناکم  لباقم  هب  رگید  یلو  مدرکیم  ادیپ 

لبق یهسلج  بلاطم  هصالخ  يروآدای  زا  دعب  متسود  هسلج ، نآ  رد 
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: داد همادا   

ماما هک  ام  ینعی  هترـضح ، نوا  هب  تبـسن  تبحم  راـهظا  مینک ، ناـیب  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هب  تبـسن  مینوتیم  هک  یفیلکت  نیموس 
دای ياـههار  ینعی  یلبق  ثحب  هب  هیبش  یلیخ  روما  نیا  هتبلا  .مینکیم  راکـشآ  ور  تبحم  نیا  روما  یـضعب  اـب  میراد  تسود  ونومناـمز 

میراـیب اـهتبحم  راـهظا  ءزج  ور  نوا  هگا  هسریم  رظن  هب  یلو  مینک  رکذ  لـبق  شخب  رد  ور  اـهنیا  زا  یـضعب  دـشیم  هشیم و  ناـمز  ماـما 
: هرتبسانم

.ترضح نوا  یتمالس  يارب  جئاوح و  يارب  جرف ، لیجعت  يارب  اعد  - 1

، یئازخ لبعد  یتقو  هک  نانچمه  هراد ؛ ترـضح  نآ  مایق  هب  هراشا  هک  مئاق  ترـضح  صاخ  بقل  هژیو  هب  ترـضح  ماـن  هب  مارتحا  - 2
دوب هدش  هراشا  نآ  رد  هک  دیسر  یتیب  هب  دنوخ و  يراعشا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  روضح  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  حادم  رعاش و 

مارتحا لاح  هب  نتشاذگ و  رس  رب  تسد  فک  نتساخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  ، (1)( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  مایق  روهظ و  هب 
(2) .ًازیزع ًارصن  هب  انرصنا  هجرخم و  هجرف و  لجع  مهللا  دندرک : اعد  دندومن و  مخ  يرادقم  ور  نوشکرابم  رس 
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ره و  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  یتمالـس  تین  هب  میدب  هقدص  ور  یغلبم  زور  ره  مینوتیم  هک  ترـضح  یتمالـس  يارب  نداد  هقدـص  - 3
.دنتسه وا  یتمالس  ناهاوخ  ترضح  نآ  هک  سک 

.ترضح نوا  زا  تباین  هب  هناخ  یهناخ  فاوط  ای  اهترایز و  اهتدابع و  یخرب  ماجنا  - 4

مئاق دوعوم ، يدهم ، لثم  ترضح  نآ  ياهمان  زا  یکی  هب  اهنیا  دننام  تاسـسؤم و  تاسلج ، يراذگمان  زین  نادنزرف و  يراذگمان  - 5
.رظتنم و 

.هشیم رازگرب  نوشیا  دای  مان و  هب  هک  یسلاجم  رد  تکرش  ترضح و  نوا  مان  هب  یتاسلج  لیکشت  - 6

هب هنوتیم  تاـسلج  نیا  ـالاح  .دـش  دـهاوخ  نوشیا  يدنـسرخ  بجوم  هیعیبـط  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  ناتـسود  هب  تمدـخ  - 7
: هشاب فلتخم  ياهتروص 

.نوشیا رطاخ  يارب  ترضح  نآ  ناتسود  زا  تشذگ  وفع و  یتح  ای  تیاده و  ییامنهار و  نادنمزاین ، هب  نداد  ضرق  ارقف ، هب  کمک 

هک هشاب  ییولبات  ای  باـتک  ـالثم  .هشاـب  ترـضح  نوا  روآداـی  میدـیم  دارفا  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  هک  ییاههیدـه  اـههزیاج و  - 8
.هشب نوشیا  اب  رتشیب  ییانشآ  بجوم  هتخادنا و  ترضح  دای  هب  ور  نارگید 
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(. مالسلا هیلع  ) نامز ماما  هب  تبحم  راهظا  ياههار  زا  تسا  ییاههنومن  اهنیا 

دنتسین تسردنت  ملاس و  هشیمه  نامز  ماما  هگم  هکنیا  یکی  .دش  ادیپ  نم  يارب  لاؤس  ود  امش  ياهتبحـص  زا  تفگ : ياههچب  زا  یکی 
هیدـه نومماما  هب  ور  اهنوا  هک  هراد  یـشزرا  هچ  ام  یتباین  لامعا  هکنیا  مود  میدـب ؟ هقدـص  ای  مینک  اعد  نوشیا  یتمالـس  يارب  ام  هک 

؟ مینک

رظن فرص  اب  نوچ  اّما  دنتسه ، نامزلابحاص  ادخ و  تجح  نوشیا  هک  هتسرد  مگب  دیاب  نامز  ماما  یتمالـس  هب  تبـسن  تفگ : متـسود 
.نتسه مه  اهیرامیب  زا  یضعب  ضرعم  رد  ننکیم  هدافتسا  اذغ  اوه و  بآ و  نیمه  زا  ام و  لثم  دنتـسه  یناسنا  نوشتیالو ، تماما و  زا 

ماـما باحـصا  زا  یکی  ـالثم  .دـندشیم  راـمیب  یهاـگ  میناوـخیم  ثیداـحا  خـیرات و  رد  ناـموصعم  یهیقب  هـب  تبــسن  هـک  روـطنومه 
ام هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما .میتفر  ناشیا  تدایع  هب  ناتـسود  زا  یکی  هارمه  هب  نم  دندوب  رامیب  ترـضح  نآ  هگیم : مالـسلا ) هیلع  ) يداه

هنوگچ تفگ : متـسود  .میدـش  جراخ  ترـضح  تمدـخ  زا  ام  مینک  اعد  ناشیا  يارب  میورب و  نیـسح  ماما  مرح  هب  دـندرک  شراـفس 
نیـسح ماما  لثم  هبترم  ناش و  تهج  زا  ناشیا ، دوخ  هک  یلاح  رد  دنتـسرفیم  نیـسح  ماما  مرح  هب  اعد  يارب  ار  ام  ترـضح  هک  تسا 
اهناکم نآ  رد  دراد  تسود  هک  دراد  ییاههاگیاج  دنوادخ  دندومرف : .مدیسرپ  يداه  ماما  زا  ار  لاؤس  نیمه  متـشگرب و  نم  .دنتـسه 

(1) .تساهنآ زا  نیسح  ماما  مرح  دوش و  تدابع 
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هتفر ناشیا  تدایع  هب  هک  یـصخش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  زین  ح1 و  هعیشلا ج8 ص147 ، لئاسو  - 1
یم لقن  تیارب  مرکا  لوسر  زا  یتیاور  تا ، قح  يادا  يارب  نم  يدرک و  ادیپ  یقح  نم  رب  يدمآ  نم  تدایع  هب  نوچ  دـندومرف : دوب 

مراهچ هاجنپ و  سلجم  قودص  یلاما  .دنک  قیدـصت  ار  نآ  ناسنا  رادرک  راتفگ و  دوش و  نیزگیاج  لد  رد  هک  تسا  نآ  نامیا  منک :
 . راهچ تسیود و  ص 
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کی هدیدنـسپ و  يراک  نامز  ماما  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  سپ  ندشیم ، رامیب  یهاگ  مه  ماما  هک  میمهفیم  تایاور  هنوگ  نیا  زا 
عجرم زین  دنتسه و  اهناسنا  نیرتلماک  ادخ و  تجح  ماما ، ربمایپ و  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  مه  ور  هتکن  نیا  هتبلا  .هشیم  باسح  شزرا 

مدـع ای  یهاگآان  زا  یـشان  هک  ییاهیرامیب  یکی  .نراد  تینوصم  يرامیب  عون  ود  زا  نایم ، باسح  هب  یتیبرت  یهلا و  لئاسم  رد  مدرم 
لمع زا  یشان  لوا  دروم  هک  ارچ  .هشب  اهنوا  زا  مدرم  يرود  رفنت و  ثعاب  هک  ییاهیرامیب  مود  تسا ، هیذغتو  یتشادهب  لوصا  تیاعر 

رد ذوفن  مدرم و  بذـج  هک  انوا  فدـه  اب  مود  دروم  نتـسه و  رتلماـع  رتسانـشهفیظو و  یـسک  ره  زا  اـهنوا  تسا و  هفیظو  هب  ندرکن 
.هراد تافانم  تسا ، اهنوا  ياهلد 

ره زا  لبق  میرایب ، اج  هب  نامز  ماما  تباین  هب  ور  یترایز  ای  زامن  ام  هکنیا  مگب  دـیاب  دوب ، یتباین  لامعا  اب  هطبار  رد  هک  مود  لاؤس  اـّما 
، یمالـس ره  هوالع  هب  میـشاب و  ترـضح  نوا  دای  هب  ور  يرتشیب  نامز  ام  هشیم  ثعاـب  هترـضح و  نوا  هب  تبحم  تدارا و  راـهظا  زیچ 

الباقتم دوب و  دنهاوخ  ام  ِدای  هب  رتشیب  مه  نوشیا  مینک ، اعد  ترضح  يارب  میـشاب و  نومنامز  ماما  دای  هب  ام  یتقو  هراد و  کیلع  کی 
؛ هدنمشزرا دنوادخ  رظن  رد  هشب  ماجنا  صالخا  اب  هک  ياهنادنسپادخ  راک  ره  هتشذگ ، اهنیا  زا  .ننکیم  اعد  ام  يارب 
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هب ور  شاداپ  نوا  مینوتیم  هک  هنکیم  تیانع  یـشاداپ  نوا  لباقم  رد  دـنوادخ  هدـب و  ماجنا  ام  لثم  يداع  ناسنا  کی  ور  نوا  دـنچ  ره 
لبق ناماما  نامز  رد  هکنیا  هبلاج  امـش  يارب  شنتـسنود  هک  ياهتکن  .مینک و  ادها  نومنامز  ماما  هب  کچوک  دنچ  ره  ياهیده  ناونع 
یتقو ًالثم  ندومرفیم ، قیوشت  ور  اهنوا  مه  نیموصعم  ندادـیم و  ماجنا  ناماما  تباین  هب  ور  یّبحتـسم  لامعا  نوشناتـسود  یهاـگ  مه 

: ندومرف وا  هب  ترضح  دوب  هتفر  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  ترایز  هب  نوشیا  زا  تباین  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرگسع ماما  ناتسود  زا  یکی 

وت زا  مه  ام  دـنکیم و  تیانع  یگرزب  شاداپ  وت  راک  نیا  هب  دـنوادخ  ینعی  دـمحتلا » اـّنم  مزظع و  رجا  باوث و  هللا  نم  کلذـب  کـل  »
(1) .مینکیم رکشت 

فیلکت تفگ : تخادرپ و  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  تبـسن  ام  فیاظو  یهیقب  حیـضوت  هب  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  زا  دعب  متـسود 
.میدرک تبحص  البق  شموهفم  دروم  رد  هک  هترضح  نوا  روهظ  جرف و  راظتنا  نومنامز  ماما  هب  تبسن  ام  مراهچ 

هگا تبیغ  نامز  رد  ام  هک  هنیا  منک  رکذ  نامز  ماما  هب  تبـسن  نومفیاظو  ناونع  هب  متـشاد  رظن  رد  هک  يدروم  نیمجنپ  نیرخآ و  اـّما 
.میشب لسوتم  وا  هب  میدب و  رارق  ادخ  دوخ و  نیب  یهطساو  ور  نوشیا  میگب و  نومنامز  ماما  هب  میتشاد  یتجاح 
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هراد و يدایز  ياههار  ترـضح  نوا  هب  لسوت  تفگ : میـشب ؟ لسوتم  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هب  مینوتیم  روطچ  دندیـسرپ : اـههچب 
: مینوتیم الثم  تسین ، ینیعم  دراوم  هب  رصحنم 

هب ور  نومدوخ  تجاح  تقو  نوا  مینک و  رارقرب  يونعم  طابترا  نوشیا  اب  ترـضح  نوا  هب  طوبرم  ياهاعد  اهترایز و  ندـناوخ  اب  - 1
.میگب نوشیا 

ام تجاح  دنوادخ  هگا  مینک  رذن  الثم  مینک ؛ رذن  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  يارب  نوماههتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  یهاگ  مینوتیم  - 2
مینک و یلام  کمک  ارقف  زا  یعمج  هب  اـی  نومناـمز و  ماـما  هب  مینک  هیدـه  ور  نوا  باوث  متـسرفب و  تاولـص  دـص  درک  هدروآرب  ور 

...و ترضح  نوا  هب  مینک  هیده  ور  نوا  باوث 

؛ ندومرف هیصوت  ترضح  نوا  دوخ  هک  تسا  یلامعا  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  لسوت  ياههار  زا  هگید  یکی  - 3

زامن تعکر  ره  رد  هک  تایـصوصخ  نیا  اب  حبـص ، زامن  لثم  دـناوخ ، زامن  تعکر  ود  درک و  لـسغ  دـیاب  هعمج  ِبش  فصن  زا  دـعب 
یلعالا و یبر  ناحبس  دوجس  رکذ  هدمحب و  میظعلا و  یبر  ناحبـس  عوکر  رکذ  هبترم و  دص  ار  نیعتـسن  كایا  دبعن و  كایا  یهلمج 

مود باب  نانجلا ، حـیتافم  باتک  یهیـشاح  رد  هک  مینوخب  ور  ییاعد  زامن  زا  دـعب  میرایب و  نوبز  هب  هبترم  تفه  ار  کـی  ره  هدـمحب 
.هرثؤم یلیخ  جئاوح  هب  ندیسر  رد  هترضح  نوا  دوخ  یهیصوت  و  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  شرافس  هک  زامن  نیا  .هدش  رکذ 
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تیانع ور  اـم  باوج  نوشیا  هگا  مینک  دـهعت  میدـب و  لوق  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هب  اـم  هکنیا  لـسوت  ياـههار  زا  هگید  یکی  - 4
تسود مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  ور  يراک  کی  امتح  مه  ام  درک  هدروآرب  ور  ام  تجاح  نوشیا  یهطـساو  هب  دنوادخ  دندومرف و 

.مینوخب تقو  لوا  ور  نومزامن  هشیمه  مینک  دهعت  الثم  میدب ؛ ماجنا  نراد 

اهناکم نوا  رد  ندرک  اعد  نارکمج و  دجـسم  دـننام  تسه  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هجوت  دروم  هک  ییاهناکم  هب  نتفر  نینچمه  - 5
.دایم باسح  هب  ترضح  نوا  هب  لسوت  ياههار  زا 

نومنامز ماما  هب  ياهمان  مینوتیم  ام  هک  هترضح  نوا  هب  همان  نتـشون  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  لسوت  ياههار  زا  یکی  هرخالاب  و  - 6
لیاوا زا  نینودب  هبوخ  میزادـنب  ناماما  زا  یکی  حیرـض  رد  ور  همان  مینک و  حرطم  ور  نوماههتـساوخ  افرح و  همان  نوا  رد  میـسیونب و 

(1) .ندیسر نوشدوخ  یهتساوخ  هب  قیرط  نیا  زا  يرایسب  نادنمتجاح  هدوب و  لومعم  لسوت  یهویش  نیا  ترضح  تبیغ 

هدش رکذ  هطوبرم  ياهباتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  دراوم  هتبلا  .دوب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هب  تبـسن  ام  فیاظو  زا  یـضعب  اهنیا 
.نینک هعلاطم  نینوتیم 
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یمق و ثدحم  هس  دون و  دصراهچ و  دلج 2 ص  لامآلا  یهتنم  دننام  ییاه  باتک  هب  دیناوت  یم  دروم  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  - 1
.دییامن هعجارم  هس  لهچ و  دصناپ و  بقاثلا ص  مجن  راهچ و  یس و  تسیود و  ود ص  دص و  راونالاراحب ج 
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دـشیم حرطم  هسلج  رد  هک  ار  ییاهفرح  هشیمه  نم  رخآ  .مداتفا  مرهاوخ  تالاؤس  دای  هب  نم  میدـشیم  جراـخ  هسلج  زا  هک  یلاـح  رد 
دنرفن و هدزیس  دصیس و  نامز  ماما  نارای  نیلوا  هک  دش  نامز  ماما  نارای  زا  تبحص  یتقو  رخآ ، یهتفه  نیا  .مدرکیم  وگزاب  هناخ  رد 

قحلم ترـضح  هب  جـیردت  هب  مدرم  یهیقب  سپـس  رفن و  رازه  اـهنآ  زا  سپ  دنـسریم و  ترـضح  تمدـخ  هب  روهظ  تاـظحل  نیلوا  رد 
؟ دنتسه ترضح  نآ  باحصا  ءزج  مه  نانز  ایآ  دیسرپ  مرهاوخ  .دنوشیم 

هب طوبرم  هک  يراعشا  یهاگ  میشاب و  نامز  ماما  دای  هب  هشیمه  ینکیم  شرافس  هک  وت  تفگ  مرهاوخ  مورب  هسلج  هب  متساوخ  یتقو  و 
متسود اب  هسلج  زا  جورخ  ماگنه  رد  ار  هتکن  ود  نیمه  مه  نم  .نک  ادیپ  مارب  بوخ  رعش  ات  ود  یکی  مینک ، همزمز  تسا  ترضح  نآ 

هاجنپ هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  لوق  زا  تایاور  رد  ینعی  .هتبثم  باوج  لوا ، لاؤس  دروم  رد  تفگ : وا  .متـشاذگ  نایم  رد 
(1) .نتسه ترضح  تمدخ  رد  رفن  هدزیس  دصیس و  نومه  اب  هارمه  نز 

رد شدوخ  طیارش  اب  بسانتم  یسک  ره  نریگیم و  هدهع  هب  ور  یتیلوئسم  مودک  ره  ترضح  نارای  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
سک چیه  همولعم  هشیم و  راذگاو  اهنوا  یحور  یمسج و  تایصوصخ  اب  گنهامه  ییاهتیلوئـسم  مه  اهمناخ  هب  هریگیم و  رارق  یتسپ 

هشاب نز  یج  یپ  رآ  الثم  مناخ  کی  هرادن  عقوت 
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( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  نارای  نیب  رد  نانز  شقن  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتقو  اذلو  هنک  هلمح  نمـشد  ياهکنات  هب  و 
.ندومرف رکذ  نارامیب  زا  يراتسرپ  نیحورجم و  ياوادم  ور  ناوناب  ياهتیلوئسم  زا  یکی  ترضح  ندرک ، لاؤس 

نوا يور  زا  مدرک ، تشاددای  یگزات  نیمه  ور  رعش  نیا  تفگ : دروآرد و  بیج  زا  يذغاک  متـسود  دیـسر  اجنیا  هب  تبحـص  یتقو 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  تایبا  نیا  متفرگ ، ار  هقرو  رکشت  نمض  نم  .نودرگرب  نم  هب  دعب  سیونب و 

دیایب راهب  يزبس  تمدق  زا  هک  ایب 

دیایب راگزور  زور و  ینشور  هک  ایب 

دوشگ تسد  غاب  ِجارات  هب  ملظ  نازخ 

دیایب راهب  وت  هارمه  هب  هک  ایب  ایب 

دزیخب بیکشیب  ياهلد  هب  هتفخ  دیما 

دیایب رارقیب  ياهناج  هتفر ز  رارق 

تمالک میمش  زا  هک  يدهم  وت  روهظ  اشوخ 

دیایب راب  هب  ناربمغیپ  یهدعو  لاهن 
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دراذگ زامن  ترس  تشپ  یسیع  هک  ایب 

دیایب رادهدرپ  وت  شیپ  هب  رضخ  هک  ایب 

رگتب تب و  تموکح  زا  داتف  كاخ  هب  ناهج 

(1) دیایب راک  يور  هب  نآرق  تلود  هک  ایب 

ص:134

دیؤم ص 108. ناوید  - 1
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مهدزای لصف :

رخآ نخس  - 1

لفاغ نم  زا  زگره  وا  ردام ، زا  رتنابرهم  ردـپ ، زا  رتزوسلد  هاوخریخ ، هاگآ ، هدـنز ، مراد  یماـما  مدـش  هجوتم  هک  دوب  نینچ  نیا  يرآ 
، دنیبیم ارم  وا  .تسام  هب  یهلا  ضیف  ندیـسر  یهطـساو  وا  میربیم و  هرهب  یهلا  ياهتمحر  زا  وا  دوجو  تکرب  هب  نارگید  نم و  .تسین 
وا ندـید  زا  نم  هچ  رگ  دـیامنیم ، تـمحر  ترفغم و  بـلط  مـیارب  دـنوادخ  زا  مـنکیم و  اـعد  مـیارب  دـسریم ، وا  هـب  ملاـمعا  شرازگ 

، دشخبیم مشمارآ  اهینارگن  رد  دسریم ، مدایرف  هب  اهیراتفرگ  رد  وا  ممورحم 
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.مهاوخب وا  زا  رگا  دزاسیم ، ماهجوتم  اهتلفغ  رد 

دمآراک زوسلد و  نابرهم و  ینابغاب  دـننام  دربیم و  نیب  زا  ار  تساهناسنا  شجنر  یهیام  هچ  ره  اـهملظ و  اـهلهج ، یهمه  دـیآیم و  وا 
مسانـشب و رتشیب  ار  شیاـهنامرآ  شیاهفدـه و  وا و  مشاـب ، وا  تخانـش  یپ  رد  شیپ  زا  شیب  دـیاب  نم  سپ  .دـنکیم  ناتـسلگ  ار  اـیند 

: میوگب ناگمه  هب  .منک  توعد  مهم  نیا  هب  ار  نارگید  منک و  یگدنز  ددنسپیم  وا  هک  هنوگ  نآ  مشوکب 

دنیشنب اهلد  یهناخ  رب  هک  تسود  نآ 

دنیشنب ارحص  نماد  رب  هک  تسا  فیح 

داب شوخ  هچ  ار و  ام  لد  رّخسم  هدومنب 

(1) دنیشنب انیب  یهدید  رب  دیآ و  زاب 

نم دنکن  .منک  عورش  مدوخ  زا  دیاب  نم  سپ  .مینک  یگدنز  وا  روهظ  تاکرب  زا  مورحم  وا و  زا  لفاغ  ام  دشاب و  وا  تسا  فیح  يرآ 
مشاب و وا  دای  هب  ماش  حبص و  ره  دیاب  مشاب ، هتـشاد  گرزب  تیمورحم  نیا  رد  یـشقن  مایهاگآان  لهج و  متلفغ ، مرادرک ، مراتفگ ، اب 

نوچمه ار  دوب  اهوگ  تفگ و  نیا  لصاح  هک  ار  قشع  نیا  دیامرف و  تمحرم  وا  اب  سنا  یگتـسیاش  ارم  ات  منک  دادمتـسا  دنوادخ  زا 
: میوگب وا  هب  هناقداص  مناوتب  هک  اجنآ  ات  منک ، دایز  مهد و  شرورپ  ياهیامرس 

ص:136
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مراد وت  ياغوغ  هدزمغ  لد  هب  بش ، ره 

مراد وت  يانعر  تماق  زا  لد  هب  یشقن 

ادیوه بلق  رد  یشاب و  رظن  بئاغ ز 

مراد وت  يالاب  هب  هدید  لد  یهدید  زا 

ممشچ رب  رد  ياهدش  مسجم  هدیدان 

مراد وت  يابیز  خر  رب  رظن  هک  ناس  نآ 

دشاب وت  مکح  ینکن  ای  ینک  هولج  رگ 

مراد وت  ياشامت  لیم  منک  هچ  اّما 

تبحم رازاب  رس  ارهز  فسوی  يا 

مراد وت  يادوس  رس  یفالک  هتشر  اب   

مریمب وت  لامج  هدیدان  هک  دنسپم 

(1) مراد وت  يالاو  هگرد  زا  تلئسم  نیا 

: دوب نیا  و  ...

.دیماجنا قشع  هب  هک  ییوگ  تفگ و 

ص:137

.صیخلت اب  تباث ص 181  رازلگ  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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